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UPOZORNĚNÍ! VÝROBCE JE ODPOVĚDNÝ POUZE ZA ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÉ OD

PŘÍMÉHO ZÁSTUPCE TECHNOLOGIE LIW CARE NEBO VE SPECIALIZOVANÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRODEJNÁCH ZASTUPUJÍCÍCH LIW CARE V POLSKU.
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1. Úvod

Pediatrický kočárek Caretta Buggy CT pro děti (dále pouze kočárek) je navržený a vyvinutý společností
LIW Care Technology, pro přepravu dětí do 55 kg. Je navržen tak, aby usnadnil každodenní péči o děti,
které je potřeba přemístit, jejichž nemoc jim neumožňuje soběstačný pohyb, ani správné sezení či stání.
Zdravotnický prostředek Caretta Buggy CT je určen pro děti s paralýzou a triplegií nebo tetra- plegií; s
diplegií, hemiplegií nebo hemiparézou. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zařízení snadno
použitelné a ovladatelné, aby poskytovalo stabilitu a schopnost přizpůsobit se tvaru těla.
Jsme si vědomi skutečnosti, že sezení je pro zdravotně postiženou osobou velmi důležitým prvkem
psychomotorického vývoje a příležitost k pohodlnému a bezpečnému pohybu v otevřeném prostoru má
velmi pozitivní dopad na pacienty i jejich pečovatele. Caretta Buggy CT, byla proto navržena tak aby se
snadno používala. Kočárek lze použít uvnitř i venku.

Zvláštní pozornost věnujeme vysoké kvalitě našich výrobků, proto si tyto uživatelské pokyny důkladně
prostudujte  – zajistíte tím bezpečné používání tohoto produktu, ovlivníte jeho účinnost a umožní vám
plně využít výhod tohoto kočárku.

Uchovávejte tyto pokyny na bezpečném místě, aby byly v případě potřeby k dispozici. Tyto pokyny jsou
určeny k tomu, aby si je přečetly osoby odpovědné za péči o zdravotně postižené děti.
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2. Všeobecná bezpečnost

Pro LIW Care Technology Sp.  z o. o., nejdůležitější je chránit pacienty, kteří používají naše vybavení.
Pro zajištění bezpečnosti uživatelů CT Caretta Buggy by měla být přijata tato doporučení:

1. Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku. V případě jakýchkoli pochybností
neváhejte kontaktovat prodejce nebo výrobce. Kontakty najdete na našem webu www.liwcare.pl

2.  Ujistěte se, že jsou všechny informace, tipy a varování jsou srozumitelné.

3. Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru.

4. Nesprávné používání kočárku může ohrozit Vaše zdraví a způsobit zranění.

5. Během používání a seřizování kočárku dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí riziko zachycení rukou
v pohyblivých částech. Po každém seřízení je důležité zajistit, aby všechny prvky byly správně
namontovány a zabezpečeny.

6. Pokud je dítě v kočárku, ujistěte se, že je řádně zajištěno pásy a vestou.

7. Caretta Buggy CT může být používanou pouze jednou osobou najednou.

8. Je zakázáno přepravovat dítě v Caretta Buggy CT ve veřejné a soukromé dopravě, tzn. autobus,
tramvaj, trolejbus, vlak.

9. Je zakázáno přepravovat dítě v Caretta Buggy CT během jízdy autem - sedadlo kočárku není
autosedačka. Dítě nemůže být v sedadle během jízdy.

10.  V kapse zadního balení jsou nástroje potřebné k provedení nastavení popsaných v uživatelském
návodu: Šestihranný klíč č. 4

11.  Nepoužívejte kočárek na schodišti s/i bez dítěte.

12.  Nepřenášejte kočárek s dítětem.
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Uživatelská příručka připojená k přístrojům vyráběným společností LIW Care Technology Sp. z o.o.
obsahuje odstavec označený slovem UPOZORNĚNÍ, jehož cílem je zdůraznit obsah daného odstavce.
Význam symbolu, o kterém bylo uvedeno výše, je následující:

UPOZORNĚNÍ: Vezměte prosím na vědomí tento symbol. Upozorňuje na konkrétní body
týkající se bezpečnosti. Nedodržování těchto pokynů by mohlo ohrozit uživatele nebo
pečovatele.

3.  Účel použití

Zdravotnický prostředek Caretta Buggy CT je vhodný pro děti, kteří trpí různými formami triplegie nebo

tetraplegie, stejně jako paraplegie, a to jak hemiplegie, tak střídavé hemiplegie.

Tento přípravek je ideální pro pacienty trpící následujícími onemocněními:

· mozková obrna;

· svalové dystrofie;

· palsies různých etiologií;

· rozštěp páteře;

· myelomeningocele;

· stavy po poranění páteře;

· stavy po kraniocerebrálním traumatu;

· stavy vyplývající z mrtvice;

· vady držení těla, a zejména skolióza, v případě, že nemají možnost použití jiného zařízení
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Číslo Rozměr
Symbol Rozměr [cm]

Vel. 1

1 Rozteč opěrky pánve (šířka sedadla) SW 32

2 Šířka sedadla SD 36÷42÷48

3 Úhel otočení TA -1⁰÷23⁰

4 Výška zad BH 55÷75

5 Úhel opěrky zad BA 90⁰÷120⁰

6 Délka podpory hrudníku LH 12÷42

7 Rozteč podpory hrudníku LR 17÷30

8 Rozteč opěrky hlavy HR 12÷21

9 Výška stupaček FH 28÷39

10 Délka opěrky nohou FL 23

11 Nastavení úhlu opěrky nohou FA 0⁰÷90⁰

12 Úhel sestavy opěrky nohou FA1 -20⁰÷20⁰

13 Délka základny BL 113

14 Šířka základny BW 64

15 Průměr kola (přední) WDF 19

16 Průměr kola (zadní) WDR 31

17 Výška rukojeti HH 70÷113

18
Výška složeného kočárku bez kol

HH1 52

19 Šířka složeného kočárku bez kol BW1 61

20 Délka složeného kočárku bez kol BL1 94

21
Výška složeného kočárku s koly

HH2 57

22 Šířka složeného kočárku s koly BW2 63

23
Délka složeného kočárku s koly

BL2 97

24 Maximální hmotnost uživatele 55 kg

25 Hmotnost kočárku 23 kg
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5. Technické údaje Caretta Buggy CT

Fig. 1 Konstrukce kočárku

Kočárek se skládá z1 :

1. Rukojeť

2. Opěrka

3. Sedačka

4. Rám

5. Přední, zadní kola

6. Ruční brzda

7. Zadní tlumiče

1 Vybavení kočárku je k dispozici v závislosti na kontinentu, zemi.
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8. Opěrka nohou

9. Pětibodový bezpečnostní pás

10. Boční ochrany proti větru

11. Taška

12. Adaptéry podél zádové opěrky

13. Ochranný kryt trubek rukojetí

14. Držáky pro přepravu

15. Stříška

16. Spacák

17. Opěrka hlavy

18. Bederní pás

19. Boční opěrky pod paží

20. Ochranný kryt trubek sedačky

21. Taška na doplňky

22. Pláštěnka

23. Madlo

24. Stolek

25. Tvarovaná opěrka hlavy
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6. Podrobný popis složení Caretta Buggy CT

Z bezpečnostních důvodů je kočárek doručený po částech. Skládá se z: rámu se sedačkou, koly, bočními
štíty a zadním dílem s nebo bez podpory hlavy. Při skládání postupujte podle následujících kroků:

KROK 1: Odstraňte ochranné fólie a položte kočárek tak jak je vyfoceno na obrázku č. 2.

 KROK 2: Nasaďte přední kola zamáčknutím šroubů do otvorů v rámu. Kola jsou správně nasazené po
“zacvaknutí”.

Obr. 2 Rám kočárků včetně sedadla

KROK 3: Nasaďte zadní kola, zatla čte je dokud neslyšíte zacvaknutí.

Obr. 3 Rám kočárku včetně kol.
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KROK 4: Zatlačte černou rukojeť na zadní stran ě rámu a upravte opěrku do požadované polohy.

Obr. 4 Kočárek s nasazenou zádovou opěrkou

KROK 5: Pro správné nasazení bočních štítů je nejdříve zasuňte do otvoru 1. Poté štít otočte a
upevněte do západky 2.

2

1

Obr. 5 Uchycení štítu
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KROK 6: Zvedejte rukojeť rámu, dokud rám kočárku nezacvakne.

Obr. 6 Rozložení kočárku

7. Montáž doplňkových adaptérů

Prodloužená zádová opěrka
Stiskněte svorku číslo 1 a zasuňte trubky do protějších části, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Navlečte
potah (číslo 3).

3
1

1 2

 Obr. 7 Montáž doplňkových adaptérů
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Montáž opěrky (stabilizátoru) hlavy
  Stiskněte svorku číslo 1 a zasuňte trubky do protějších části, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

1
1

 Obr. 8 Montáž opěrky hlavy

Montáž tvarované opěrky hlavy
  Stiskněte svorku číslo 1 a zasuňte trubky do protějších části na zadní straně opěrky, dokud neuslyšíte
zacvaknutí.

1

1

Obr. 9 Montáž tvarované opěrky hlavy
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8. Montáž podpory hrudníku

  Stiskněte svorku číslo 1 a zasuňte podporu hrudníku do otvoru dokud neuslyšíte zacvaknutí.

1

Obr. 10 Montáž podpory hrudníku

9. Montáž madla

Obr. 11 Montáž madla

Zasuňte madlo do rámu kočárku, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
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10.  Montáž stříšky

Obr. 12 Montáž stříšky

Zasuňte stříšku do plastových úchytek na boku zádové opěrky, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

11.  Montáž stolku
Pokud je stolek objednán společně s kočárkem, montáž je následující:

Vytáhněte zaslepující trubky viz (obr.13). Stolek namontujte do úchytek mezi prostřední část a rám
kočárku. Utáhněte stolek úchyty.

Obr. 13 Montáž stolku
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Pokud jste objednali stolek před montáží, uchyťte ho pomocí M8 x 16 upevňujících šroub ů a 5mm
imbusovým klíčem.

Obr. 14 Upevnění stolku

Po demontáži stolku, vraťte zpět zaslepující trubky.

12.  Skládání kočárku
KROK 1: Stříšku lze sundat zmáčknutím červených tlačítek na obou stranách a vytáhnutím směrem
nahoru.

Obr. 15 Sundávání stříšky
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KROK 2: Madlo odstraníte zmáčknutím červených tlačítek na obou stranách rámu a vytáhnutím z
rámu.

Obr. 16 Odstranění madla

KROK 3: Sedadlo zvednete do horizontální polohy zmáčknutím červené páky na zadní straně opěrky.

Obr. 17 Změna úhlu sedačky

 KROK 4: Odstranění podpory hrudníku – zmáčkněte páku č.1 a odstraňte podpěru z držáku.

1
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Obr. 18 Demontáž opory hrudníku
KROK 5: Sundejte boční štíty. Zmáčkněte červé tlačítko na straně zádové opěrky a vyndejte je.

Obr. 19 Demontáž štítů

 KROK 6: Zatáhněte za vyznačené páčky. Přehozením madla kočárek složíte.

Obr. 20 Složení rámu

 KROK 7: Zatáhněte za páčku, kterou upravujte úhel sklonu zádové opěrky a zatlačte opěrku dopředu.

Obr. 21 Složení zádové opěrky
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13.  Demontáž kol

13.1 Demontáž předních kol

Zmáčkněte plastové tlačítko z horní strany a zatáhněte za p řední kolo.

Obr. 22 Demontáž předních kol

13.2 Demontáž zadních kol
Zmáčkněte kovový trn na zadním kole a tahem ho sundejte.

Obr. 23 Demontáž zadních kol
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14.  Používání Caretta Buggy CT

S ohledem na bezpečnost přenášejte kočárek pouze ve složeném stavu, uchopením za rám obr. 24.

Obr. 24 Obr. 25

UPOZORNĚNÍ! NIKDY NEPŘENÁŠEJTE KOČÁREK S DÍTĚTEM UVNITŘ STR 25.

15.  Podrobný popis Caretta Buggy CT

UPOZORNĚNÍ! PO ZMĚNĚ NASTAVENÍ VŽDY ŘÁDNĚ UTÁHNĚTE VŠECHNY MATICE A
ŠROUBY.

15.1 Ruční brzda

Obr. 26 Ruční brzda
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Zadní kola zabrzdíte páčkou na zadní tyči rámu, zvednutím páčky je odbrzdíte. Obr. 26.

UPOZORNĚNÍ! BRZDY PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE. JE NUTNÉ JE PRAVIDELNĚ
ČISTIT OD BAHNA A ŠPÍNY.

UPOZORNĚNÍ! DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI PŘEJEZDU PŘES PRÁH.

 UPOZORNĚNÍ! STABILITA KOČÁRKU MŮŽE BÝT NARUŠENA V PŘÍPADĚ
NEBEZPEČNÉHO TLAČENÍ, SKLÁDÁNÍ NEBO POKUD SE O KOČÁREK NĚHO
OPÍRÁ.

15.2 Nastavení opěradla

Obr. 27 Nastavení úhlu zadního opěradla

Zmáčknutím páčky na zadní části sedadla lze upravit úhel opěradla v rozmezí mezi 90⁰ ÷ 120⁰ Obr. 27.

15.3 Nastavení rukojeti

Obr. 28 Rukojeť
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Stiskněte obě nastavovací tlačítka současně do požadované výšky rukojeti. Poté pohybujte madlem
dokud neuslyšíte cvaknutí zámku. Obr. 28. Rozmezí výšky nastavení je 70 až 113 centimetrů.

UPOZORNĚNÍ! JAKÝKOLIV PŘEDMĚT UMÍSTĚNÝ NA RÁMU KOČÁRKU MŮŽE ZPŮSOBIT
JEHO PŘEVRÁCENÍ

Obr. 29 Nastavení sklonu
sedačky

Přidržujte sedačku, stiskněte červenou uvolňovací páčku (obr. 28) a současně nastavte
požadovaný úhel sedadla obr. 29.

 UPOZORNĚNÍ! ROZSAH MOŽNÝCH NÁSTAVENÍ ÚHLU SEDAČKY A ZADNÍ OPĚRKY JE
ŠIROKÝ.  JE MOŽNÉ, ŽE NASTAVÍTE POLOHU, KDY HLAVA DÍTĚTE JE ZA PELVISEM. TAKOVÉ
NASTAVENÍ MŮŽE VÉST K ZADUŠENÍ DÍTĚTE A JE ZAKÁZANÉ.

15.4 Nastavení hloubky sedačky

Obr. 30 a)

KROK 1: Zmáčkněte tlačítko pod sedačkou
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Obr. 30 b)

KROK 2: Nadstavte trubku, která podpírá stupačku.

Obr. 30 c)

KROK 3: Navlečte dodatečný pás a čalounění sedadla.

15.5 Nastavení výšky opěrky
nohou

Fig. 31 Nastavení výšky opěrky nohou
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Stiskněte zajiš ťovací tlačítko, zatáhněte za trubku a nastavte správnou výšku op ěrky nohou. Po
nastavení sejměte západku čímž zajistíte stupačku.

 UPOZORNĚNÍ! OPĚRKA NOHY JE URČENÁ PRO NOHY, DÍTĚ BY SI NA NĚ NEMĚLO
STOUPAT.

15.6 Nastavení podpory hrudníku

Obr. 32 Nastavení šířky a výšky opěrky hrudníku

Povolte knoflíky a upravte šířku a výšku hrudních opěrek. Pravý a levý držák lze nastavit asymetricky.

Obr. 33 Nastavení šířky a výšky opěrky hrudníku

Pelotty lze otáčet až o 180 stupňů, pro zvýšení rozsahu. Odšroubujte upínací knoflíky, otočte pelotty a
zašroubujte knoflíky zpět.
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15.7 Nastavení podpory hlavy

Obr. 34 Nastavení šířky podpory hlavy

Uvolněte všech 6 otočných knoflíků a upravte šířku a výšku opěrky hlavy. Po nastavení knoflíky znovu
utáhněte. Opěrky hlavy lze nastavit asymetricky.

15.8 Nastavení úhlu opěrky nohou

Obr.35 Nastavení úhlu opěrky nohou

Uvolněte spodní nastavovací šrouby, nastavte správný úhel a šrouby znovu zajistěte obr. 35. Úhel
opěrky nohou je možné nastavit v rozmezí -20⁰ ÷ 20⁰.
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15.9 Nastavení úhlu stupačky

Obr.36 Nastavení úhlu stupačky

Současně stiskn ěte obě nastavovací tla čítka a pohybujte stupačkou nahoru a dolů, dokud neuslyšíte
cvaknutí zámku. Úhel opěrky nohou je možné regulovat v rozmezí mezi: 0 - 90⁰.

15.10 Nastavení plošiny stupačky

Obr. 37 Nastavení stupačky

Odšroubujte čtyři šrouby, které zajišťují plošinu a nastavte vhodnou vzdálenost. Šrouby opět
utáhněte.
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15.11  Nastavení polohy opěrky hlavy

Obr. 38 Nastavení polohy opěrky hlavy

Chcete-li změnit polohu opěrky hlavy, povolte nastavovací knoflíky, opěrku nastavte do požadované
polohy a knoflíky znovu utáhněte.

15.12  Nastavení úhlu stolku

Obr. 39 Nastavení úhlu stolku

Nastavení úhlu pracovní desky se provádí povolením dvou šroubů, které jsou umístěny nad držáky stolu
pod pracovní deskou. Šrouby po té znovu utáhněte.  Nastavovací šrouby jsou umíst ěny na levé i pravé
straně stolu.
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16.  Přeprava pacienta

 UPOZORNĚNÍ! KOČÁR SPLŇUJE STANDARDY ISO 7176-19:2008.

 UPOZORNĚNÍ! MAXIMÁLNÍ HMOTNOST PACIENTA PŘEPRAVENÉHO V KOČÁRKU
CARETTA BUGGY VE VOZU JE 43 KG.

 UPOZORNĚNÍ! NEDODRŽENÍ POSTUPŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ
ANEBO SMRT.

 UPOZORNĚNÍ! SPOLEČNOST LIW CARE TECHNOLOGY SP. Z O.O. NENESE
ZODPOVĚDNOST ZA TĚLESNOU POŠKOZENÍ ZPŮSOBENOU SILNIČNÍ NEHODOU BĚHEM
KTERÉ BYL PACIENT PŘEVÁŽEN V KOČÁRKU CT CARETTA BUGGY.

 UPOZORNĚNÍ! POKUD SE KOČÁR BĚHEM PŘEPRAVY POUŽÍVÁ SPRÁVNĚ I TAK MOHOU
SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ POUZE MINIMALIZOVAT RIZIKO TĚLESNÉHO POČKOZENÍ PŘI
SILNIČNÍCH NEHODÁCH.

 UPOZORNĚNÍ! THE BEZPEČNOST  C ESTUJ ÍC ÍHO  V KOČÁRKU  ZÁV IS Í  PŘED EVŠÍ M NA
ŘIDIČI VOZIDLA A UPEVNĚNÍ KOČÁRKU. ZA ZMÍNKU STOJÍ ZMÍNIT OSOBY VYŠKOLENÉ V
ZÁSADÁCH A USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE UCHYCENÍ KOČÁRKŮ

 UPOZORNĚNÍ! JAKÉKOLIV ÚPRAVY KOČÁRKU A ZVLÁŠTĚ JEHO DRŽÁKŮ JSOU ZAKÁZÁNA

 UPOZORNĚNÍ! SILNIČNÍ NEHODA MŮŽE NARUŠIT KONSTRUKCI KOČÁRKU. PŘED
DALŠÍM POUŽITÍM MUSÍ BÝT KOČÁR ZKONTROVÁN V SERVISNÍM CENTRU VÝROBCE.

 UPOZORNĚNÍ! KOČÁREK CARETTA BUGGY CT INSTALOVANÝ VE VOZIDLE
PŘIZPŮSOBENÉM K PŘEPRAVĚ POSTIŽENÝCH OSOB NEZAJISTÍ STEJNOU ÚROVEŇ
BEZPEČNOSTI JAKO SEDADLA TRVALE UPEVNĚNÉ VE VOZIDLE. POKUD STAV PACIENTA
DOVOLUJE PŘENÉST HO A UMÍSTIT DO SEDAČKY, DOPORUČUJEME TOTO ŘEŠENÍ. POKUD
MUSÍ BÝT PACIENT PŘEPRAVOVÁN V KOČÁRKU, MUSÍ BÝT DODRŽENY TYTO ZÁSADY:
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a)   Vůz musí být přizpůsoben pro přepravu cestujících v kočárku. Vozidlo musí být
vybaveno speciálními upevňovacími body.

b)   Zajistěte dostatečný volný prostor kolem kočárku:
       nejméně 650 mm vpředu a 400 mm vzadu.
c)    Kočárek umístěte směrem vpřed, v souladu s pokyny pro 4 bodový upevňovací systém

poskytovaný výrobcem.  Upevňovací systém musí splňovat požadavky norem ISO 10542 nebo
SAE J2249.

d)   Čtyřbodové pásy upevňující kočárek ke konstrukci vozidla by měly být zapnuté
        co nejtěsněji a zajištěny v souladu s pokyny výrobce.
e)   Kočárek je vhodný pro použití ve vozidlech a splňuje požadavky pro přepravu kočárku ve směru
jízdy. Jeho použití v jiné konfiguraci nebylo testováno.

Obr. 40 Obr. 41

f) Hrudní a bederní pás by měly být použity pro snížení rizika nárazu hlavy a hrudníku do
vozidla a jeho částí.

g)   Bederní pás by měl být nastaven přes přední část pánve tak, aby úhel břišního pásu
odpovídal zóně 30O-75O jak je vyobrazeno na obr.42.

h)   Pokud je to možné, doporučuje se umístit bederní pás v nejvyšším možném úhlu
vzhledem k podlaze.
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Obr. 42

Obr. 43

Délka bederního pásu by měla
být v těsném kontaktu s
přední částí těla a v blízkosti
kyčelních kloubů
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Bederní a hrudní pás by neměl
být oddělen od těla částmi
kočárku jako jsou područky
nebo kola

Obr. 44

i) Bederní a hrudní pás by neměl být oddělen od těla částmi kočárku jako jsou područky nebo
kola obr. 44.

j) Hrudní pás by měl probíhat nad paží a přes hruď obr. 45.

1 – Středová
čára

2 – Střed hrudní kosti

Obr. 45

k)   Bederní pás a hrudní pás by měly být utažené co nejtěsněji, ale tak aby byli pro uživatele
pohodlné.

l) Při používání by nemělo dojít k překroucení pásů.
m)  Opěradlo sedadla by mělo být nastaveno v diagonální poloze a sklon sedadla - horizontální

poloha
n)   Kočárek by měl být zajištěn ruční brzdou.
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o)   Při upevňování ve vozidle by měly být sedačky kočárků vyjmuty, protože znemožňují
správné připoutání pásů spolujezdce
p)   Je nutné demontovat příslušenství kočárku např.: stůl, pásy nohou a pánevní pásy, stříšku,

madlo, boční podpěry. Příslušenství by mělo být během jízdy zajištěno ve vozidle, tak aby se
zabránilo jeho pohybu a poškození vozidla v případě kolize.

q)   Pětibodový stabilizační pás, který je součástí kočárku by měl být zapnutý.

UPOZORNĚNÍ! PÁSY V KOČÁRKU NEZABEZPEČUJÍ PACIENTA BĚHEM SILNIČNÍ NEHODY.
PĚTIBODOVÝ PÁS V KOČÁRKU JE URČENÝ PRO STABILIZACI PACIENTA V KOČÁRKU.

r) Upevňovací body na kočárku Obr. 46.

Obr. 46

s) Upevňovací body jsou označeny štítkem obr.47:

Obr. 47

t) Kočárek by neměl být připevněn k dalším prvkům nebo doplňkům jako např. k opěrce nohou,
madlu atd.
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17.  9 Čištění a údržba

Kočárek Caretta Buggy CT je mechanické zařízení s nosnou konstrukcí z hliníku a práškově potažené
oceli. Pěnové - houbové vložky jsou připevněny ke kovové konstrukci zařízení. Pěnové prvky jsou
potaženy potahy z textilního materiálu. Žádná z vnějších vrstev Buggy nezpůsobuje podráždění pokožky.
Kočárek Caretta Buggy CT stejně jako jakýkoli jiný zdravotnický prostředek, by měl být udržován v
čistotě a používán v souladu s doporučením výrobce.

• Všechny povrchy zařízení by měly být otřené měkkým vlhkým hadříkem. V případě
významnější kontaminace je možné použít jemné domácí mycí prostředky. Odstranění
prachu se provádí mechanicky nebo pomocí měkkého kartáče.

• Potahy by měly být prané ručně nebo v automatickém pračce při 30 °C. Při praní byste
měli používat prací roztoky certifikované hygienickým institutem pro použití s jemnými
materiály v množství uvedeném na obalu.

• Pěnové vložky je možné čistit vlhkým hadří k e m  a  j e m n ý m  čisticím prostředkem. Po
vyčištění vložku důkladně vysušte při pokojové teplotě.

 UPOZORNĚNÍ! PŘED DALŠÍM POUŽITÍM CARETTA BUGGY CT ŘÁDNĚ VYSUŠTE

• Pravidelně kontrolujterám, odstraňujte špínu a bláto z pohyblivých částí.

• Nepoužívejte silné (leptavé) čistící prostředky a jejich deriváty.
• Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu záření. Než posedíte dítě do kočárku

zkontrolujte teplotu sedadla.

 UPOZORNĚNÍ! Zařízení by mělo být podrobeno údržbě prováděné kvalifikovaným
servisním technikem nejméně jednou ročně (každých 12 měsíců). Během údržby by měla
být kontrolována bezpečnost zařízení - měl by být zkontrolován stav pohyblivých spojů,
zacvaknutí a seřizovacích mechanismů. Pravidelné kontroly zařízení zajišťují dlouhodobý
a bezproblémový provoz.
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18.  11 Záruka/Servis

V případě, že dojde k závadám nebo poškození, přestaňte přístroj okamžitě používat a obraťte se na
prodejce nebo výrobce. Poškozené zařízení zajistěte, aby nedošlo k dalšímu prodloužení poškození.
Nepokuste se zařízení jednotlivě opravit. nenahrazovat žádné originální díly náhradními díly vyvinutými
jednotlivě nebo získanými z jiného zdroje, než je zdroj doporučený výrobcem

Pokud se uživatel rozhodne ukončit provoz zařízení, je povinen s ním nakládat v souladu s předpisy o
životním prostředí.

Výrobce stanovená životnost výrobku je 5 let.

Servis zařízení po záruce provádí výrobce:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź,  Polsko

biuro@liwcare.pl

   Aktuální údaje o adrese lze získat na webových stránkách: www.liwcare.pl

Záruční podmínky byly stanoveny v záručním listě, který je nedílnou součástí této uživatelské
příručky. Záruční list naleznete na poslední stránce tohoto dokumentu.

19.  10 Identifikační štítek



Caretta Buggy CT Edice 1 str. 38

20.  2 Význam symbolů

Jméno výrobce a datum výroby

Sériové číslo

Přípustná hmotnost
uživatele

Řiďte se pokyny v uživatelském
manuálu

Zabraňte kontaktu s vodou

Šipka označuje směr
odemknutí

Šipka označuje směr pohybu

Označení shody podle směrnice Rady 93/42/EHS, příloha VII o zdravotnických
prostředcích

21.   3 Shoda s bezpečnostními požadavky pro zdravotnické prostředky

Caretta Buggy CT splňuje základní požadavky směrnice MDD 93/42/EHS pro zdravotnické

prostředky.

Podle přílohy IX směrnice MDD 93/42 EEC je Caretta Buggy CT je neinvazivním neaktivním

zdravotnickým prostředkem třídy I podle předpisu 1.

Prohlášení o shodě zařízení lze získat v obchodním oddělení výrobce.



ZÁRUČNÍ LIST
Podmínky záruky:

1. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku – LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polsko) – zaručuje, že spole čnost prodává
provozuschopné zařízení prosté výrobních, montážních, materiálových a jiných vad a že toto zařízení bude prosté t ěchto vad během záruční doby. Tato záruka
nepokrývá užitečnost výrobku pro ú čely kupujícího.

2. SPOLEČNOST LIW Care Technology Sp. z o.o. poskytuje na své výrobky dvouletou záruku počínaje dnem nákupu.

3. Jediným dokladem o záruce je tento záruční list vystavený prodejcem kupujícímu spolu s dokladem o koupi (faktura nebo účtenka). Pro přenos nároků ze
záruky je nutno provést převod držení tohoto záručního listu.

4. V případě zjištění jakýchkoli poruch nebo vad během záruční doby výrobce odstraní vadu na své vlastní náklady. V případě výměny dílů se odstraněný díl stane
majetkem společnosti LIW Care Technology Sp. z o. o. a nebude vrácen uživateli záruky.

5. Na základě této záruky je uživatel povinen v průběhu záruční doby nahlásit fyzickou vadu na výrobku prostřednictvím formuláře uvedeného na naší webové
stránce: www.liwcare.pl, a to po předchozím přihlášení se do „zákaznické zóny“ poštou na LIW Care Technology Sp. z o. o. nebo na tel. čísle:

+48 42 212-35-18.

6. Uživatel záruky je povinen vyplnit reklamační formulá ř a zaslat ho do Obchodu, kde za řízení zakoupil, nebo p římo výrobci na e-mailovou adresu
reklamacje@liwcare.pl.

7. Na základě reklamační formy obdržené e-mailem rozhoduje prodávající o zp ůsobu opravy. Prodávající může:

a) Objednat opravu zařízení na místě s uživatelem záruky - v takovém případě je datum opravy zařízení dohodnuto s oznamující stranou e-mailem
nebo telefonicky.

b) Objednat dopravu přístroje k výrobci za účelem jeho opravy - v takovém případě je uživatel povinen dodat zařízení do zdravotnické prodejny,
kde bylo zakoupeno, nebo na sídlo výrobce spolu s dokladem o nákupu a vyplněným reklamační listem. Zboží, které je předmětem reklamace,
je prodávajícímu zasláno po odsouhlasení termínu vyzvednutí kurýrem. Náklady na dopravu hradí výrobce.

8. Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

a) opotřebované prvky a díly, které byly opotřebované nebo poškozené v důsledku nesprávného použití (mimo jiné včetně použití, které není v
souladu s vydaným uživatelským návodem nebo za nevhodných podmínek) nebo nevhodného skladování výrobku,

b) poškození způsobené změnami, úpravami, úpravami a konstrukčními změnami, které provedl uživatel výrobku nebo třetí strany,

c) poškození způsobené nesprávným čištěním nebo nesprávnou údržbou výrobku uživatelem nebo třetí stranou,

d) poškození způsobené běžným opotřebením nebo obvyklým zastaráním výrobku,

e) poškození způsobené nedbalostí uživatele (zejména například při údržbě a čištění výrobku,

f) Poškození způsobené vnějšími vlivy (znečištění, mechanické poškození a poškození vodou).

9. Záruka a podmínky v nich uvedené se vztahují pouze na území Polské republiky. V jiné zemi se obraťte na místního distributora.

10. Záruka nezahrnuje regulaci a seřízení v průběhu záruční doby, protože se nejedná o vadu výrobku.

11. Záruka je podmíněna dodáním výrobku do zdravotnického skladu, kde byl prostředek zakoupen, nebo výrobci způsobem, který zabrání jeho poškození.

12. Záruční oprava nebo výměna bude provedena, pokud možno do 30 dnů od řádného dodání výrobku držitelem záruky spole čnosti LIW Care Technology Sp. z o.
o.

13. Po záruční opravě bude výrobek doručen na náklady spole čnosti LIW Care Technology Sp. z o. o. na adresu dodavatele.  V případě, že nebude obdržen správně
adresovaný obal, bude držitel záruky povinen nést veškeré náklady související s dopravou a uskladněním výrobku.

14. Záruka kvality poskytnutá společností LIW Care Technology Sp. z o. o. nemá vliv na zákonná práva kupujícího.
UPOZORNĚNÍ!

ZÁRUČNÍ LIST UCHOVÁTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

Před přijetím výrobku k záruční opravě bude LIW Care Technology Sp. z o. o. vyžadovat předložení tohoto dokumentu.

Název produktu /typ: ......................................................... Sériové číslo: ..........................................................................

Datum prodeje: .................................................................. Razítko a podpis prodávajícího: ...................................................

Číslo
Datum žádosti o
opravu

Provedené činnosti
Datum ukončení
opravy

Razítko a podpis osoby
provádějící opravu

1

2

3

4


