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POPIS

Lehátko do vany určené pro děti PEPI bylo vyrobeno pro splnění vašich očekávání v oblasti produktů
podporující hygienu dětí.

Konstrukce lehátka PEPI je tvořena hliníkovým rámem, který zaručuje stabilní a bezchybné používání po
dlouhou dobu. Díky svému flexibilnímu nastavení lze produkt zcela přizpůsobit potřebám uživatele.

Lehátko PEPI je určeno pro použití ve vaně nebo ve sprše pro podporu stability dítěte ve věku 2 let a starší.
Je obzvláště doporučeno pro děti s následujícím postižením:

• dětská mozková obrna,
• ochrnutí,
• poranění nebo amputace končetin,
• degenerace či deformace končetin,
• degenerace či poranění kloubů.

Individuální tvar je třeba vybrat podle:
• výšky a hmotnosti těla (maximální zatížení 30 kg),
• fyzické a mentální zdatnosti,
• podmínek použití.

POUŽITÍ

Lehátko o vany PEPI, které slouží jako doplňkové zařízení během koupele ve vaně nebo ve sprše, lze
přizpůsobit optimálně podle potřeb dítěte do jakékoliv polohy (buď v sedu nebo v leže) díky možnosti
nastavení čtyř úrovní sklonu úhlu: opěrek nohou (1), sedadla (2), zádové opěrky (3) a opěrky hlavou (4).
Místa, kde se lehátko dotýká země, jsou chráněna pěnovými kryty, aby nedošlo k poškození povrchu vany.
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ČALOUNĚNÍ

Rám je vypolstrovaný z vodopropustné síťové tkaniny. Tlak tkaniny lze nastavit pomocí napínacích pásů se
suchým zipem.

Stabilizaci dítěte zajišťují pásy s uchycením na suchý zip, které umožňují snadné nastavení tlaku podle
potřeb dítěte, a chrání tak dítě před důsledky nekontrolovaných pohybů. Polohu těchto pásů lze díky dvěma
našitým pásům podél celého lehátka libovolně měnit. Lehátko je opatřeno kyčelním pásem a dvěma pásy
pro stabilizaci nohou.

NASTAVENÍ TVARU

Závěsy (5) slouží k nastavení požadovaného úhlu mezi sekcemi rámu lehátka. Pro změnu úhlu patřičné
sekce rámu stiskněte tlačítko daného závěsu (současně na obou stranách rámu) a nastavte požadovaný
úhel. Poté tlačítka uvolněte.

Opěrku hlavy lze naklonit dozadu v jakémkoli úhlu pro usnadnění pohybu hlavy. Toto řešení je také
usnadňuje mytí hlavy dítěte. Pokud je nutné znehybnit hlavu, jsou k dispozici dvě přezky připojené ke
dvěma pásům podél celého lehátka. Pokud použití přezek není nutné, opěrka hlavy je pokryta měkkou
pěnou, aby si dítě mohlo bezpečně a pohodlně hlavu opřít.

NASTAVENÍ SEDADLA

Konstrukce lehátka umožňuje nastavení hloubky sedadla.
Pro nastavení požadované výšky sedadla odšroubujte 4 krytky šroubů (7) a demontujte čtyři šrouby (6)
závěsů (5). Poté změňte polohu závěsů na rámu sedadla (2), aby jeden ze dvou otvorů na obou koncích
rámu (2) odpovídal příslušným otvorům závěsu (5). Poté opět zašroubuje šrouby (6) do otvorů závěsu, dejte
na místo podložky a krytky šroubů (8 a 7) a celou konstrukci pevně utáhněte.

KOMPONENTY

1. Hliníkový rám
2. Síťová čalouněná tkanina
3. Dva pásy pro stabilizaci nohou
4. Kyčelní pás
5. Dvě přezky pro stabilizaci hlavy
6. Návod k obsluze

TECHNIKCÉ ÚDAJE
(Pro plně sestavenou standardní verzi) Berte na vědomí, že p řidáním příslušenství se patřičně změní technické údaje.

PEPI

  Celková šířka 38 cm

  Hloubka sedadla 20 cm

  Celková délka ložné plochy 110 cm

  Délka podpěry 63 cm

  Maximální zatížení 30 kg

  Hmotnost 3,7 kg
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky +/- 1,5 cm/kg, 1,5°.
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BEZPEČNOST

(!) Lehátko do vany PEPI je terapeutické zařízení a mělo by se používat pod dohledem!

(!) Toto lehátko do vany používejte pouze na plochém povrchu!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro zachování řádné estetické hodnoty vašeho produktu je důležité zajistit jeho řádnou údržbu. Pro splnění
tohoto prosím dodržujte následující pokyny.

Čalounění

Čalounění lze sejmout a prát v pračce (při maximální teplotě 60 °C). Doporučuje se mytí v obalu nebo
v tkanině.

(!) V případě silného znečištění proveďte ruční čištění pomocí jemných čisticích prostředků.

(!) Čalounění nečistěte pomocí silných čisticích prostředků, jako jsou rozpouštědla nebo žíraviny; použití

hrubých kartáčů se také nedoporučuje.

(!) Neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé po použití nesprávných čisticích prostředků.

(!) Čištění pomocí parního čističe se nedoporučuje.

Plastové části

Tyto povrchy by měly být čištěny ručně pomocí běžně dostupných produktů po přečtení pokynů výrobce
daného produktu.

Vnější povlak

Aplikovaný anodický povlak je důležitý z důvodu jeho vysoce estetické hodnoty a antikorozních vlastností.
Tyto potahy nevyžadují zvláštní čištění (stačí je setřít pomocí vlhkého nebo suchého hadříku).

Dezinfekce

Dezinfekce by měla být prováděna pomocí běžně dostupných přípravků po přečtení pokynů výrobce
daného přípravku. Mějte prosím na paměti, že mohou proniknout do čalounění.

(!) Při dezinfekci používejte ochranné rukavice a postupujte podle pokynů výrobce daného přípravku.

(!) Výrobce produktu, který je dezinfikován, není zodpovědný za jakékoli důsledky nesprávného použití
dezinfekčních prostředků.

SKLADOVÁNÍ

· Uchovávejte na suchém místě (mezi 5 °C a 45 °C).
· Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 30 % a 70 %.
· Zajistěte ochranu před korozí (např. slaná voda, mořský vzduch, písek, prach) pomocí

dostatečného ochranného obalu.
· Všechny oddělené části uskladněte společně na jednom místě (nebo je v případě nutnosti

označte), aby nedošlo k záměně s jinými produkty při opětovné montáži.
· Žádné komponenty neskladujte pod těžkými předměty.
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LIKVIDACE

Za účelem likvidace lehátka PEPI se obraťte na Váš místní sběrný dvůr nebo produkt vraťte
specializovanému prodejci, který jej po hygienických opatření bude moci vrátit výrobci, který produkt
zlikviduje a řádně recykluje, přičemž roztřídí všechny materiály komponent.

Balicí materiály lze odvézt do sběrného dvora nebo recyklačního centra nebo

specializovanému prodejci. Váš prodejce vám v případě dotazů ochotně poradí.

ZÁRUKA

Výňatek ze „Všeobecných obchodních podmínek“:

(…)
5. Záruční doba je 24 měsíců.
(…)
Záruku nelze uplatnit při:
- minimální odchylce od dohodnutých podmínek
- minimálním zhoršení použitelnosti produktu
- běžném opotřebení
- závadě způsobené nesprávnou montáží či zanedbanou údržbou
- závadě z důvodu nesprávného použití
- závadám z důvodu nesprávné manipulace zákazníkem nebo jeho smluvních partnerů či servisních středisek
- poškození způsobeném po přenosu rizika jako výsledku nesprávného či nedbalého používání,
nadměrných nároků, nevhodného vybavení, chybné montáže nebo v důsledku určitých vnějších faktorů,
které nejsou uvedené ve smlouvě.
(…)

SHODA

Lehátko PEPI je v souladu s požadavky Evropské směrnice:
- 93/42/EEC (směrnice o zdravotnických prostředcích)

a produktové normy:
- (DIN) EN 12182: 1999 (kde je to platné)
- (DIN) EN 12183: 1999 (kde je to platné)
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ITALIANO
GARANZIA CONTRATTUALE
La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine
ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli, letti
e altri prodotti: 2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di
materiale (batterie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa
garanzia e’ limitata alle sostituzione di parti riconosciute
difet- tose.

CONDIZIONI
Per far valere la garanzia, e’ necessario indirizzarla al
vostro distributore di  fiducia  che  presentera’ al
produttore   il tagliando.

RISERVE
Questa garanzia non potra’ essere applicata nei seguenti
casi:

 VERMEIREN

- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della
carrozzina,

- danno subito durante il trasporto,
- incidente o caduta,
- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio,
- usura abituale della carrozzina,
- invio del tagliando di garanzia con la data di acquisto.

"
B A

Naam/Nom/Jméno
Name/Nome
Adres/Adresse/Adresa
Adresse/Indrizzo
Woonplaats/Domicile/Město
Wohnort/Citta

Naam/Nom/Jméno
Name/Nome
Adres/Adresse/Adresa
Adresse/Indrizzo
Woonplaats/Domicile/Město
Wohnort/Citta

E-mail E-mail

Artikel/Article/Položka
Artikel/Articolo

Reeks nr./N° de
série/Sériové číslo. Serien-
Nr./No. di serie
Aankoopdatum/Date d’achat/Datum
zakoupení Kaufdatum/Data di acquisto

Stempel verkoper/Timbre du vendeur
Razítko prodejce/Händlerstempel
Timbro del rivenditore

Artikel/Article/Položka
Artikel/Articolo

Reeks nr./N° de
série/Sériové číslo. Serien-
Nr./No. di serie
Aankoopdatum/Date d’achat/Datum
zakoupení Kaufdatum/Data di acquisto

Stempel verkoper/Timbre du vendeur
Razítko prodejce/Händlerstempel
Timbro del rivenditore

WAARBORG
GARANTIE
WARRANTY
GARANTIE
GARANZIA



NEDERLANDS FRANCAIS ČESKY DEUTSCH
CONTRACTUELE GARANTIE
Op de manuele rolstoelen geven wij 5 jaar, lichtgewicht rol-
stoelen 4 jaar. Op de elektronische rolstoelen, driewielers,
bedden en andere producten : 2 jaar waarborg op
construc- tie - of materiaalfouten (batterijen 6 maanden).
Op multi- positie rolstoelen geven we 3 jaar waarborg.
Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van
defecte stukken of onderdelen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Om aanspraak te kunnen maken op de waarbord, bezorgt
u het garantiecertificaat dat  u  heeft  bewaard,  aan uw
Ver- meiren dealer. De waarborg is enkel geldig in de zetel
van de onderneming.

UITZONDERINGEN
Deze garantie is niet van toepassing in geval van:

- schade te wijten aan het verkeerd gebruik
van de rolstoel,

- beschadiging tijdens het transport,
- een val of een ongeval
- een demontage, wijziging of herstelling uitgevoerd
buiten onze firma,

- normale slijtage van de rolstoel,
- niet inzenden van de garantiestrook.

GARANTIE CONTRACTUELLE
Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les
fau- teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques,
tricy- cles, lits et d’autres produits: 2 ans contre tous vices
de construction ou de matériaux (batteries 6 mois).
Fauteuils multiposition 3 ans. Cette garantie est
expressément limitée au remplacement des éléments ou
pièces détachées recon- nues défectueuses.

CONDITIONS D’APPLICATION
Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le
certificat de garantie que vous avez conservé à votre
distributeur Vermeiren. La garantie est uniquement valable
au siège de la société.

RESERVES
Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de:

- dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil,
- endommagement pendant le transport,
- accident ou chute,
- démontage, modification ou réparation fait en
dehors de notre société,

- usure normale du fauteuil,
- non retour du coupon de garantie.

SMLUVNÍ ZÁRUKA
Na standardní invalidní vozíky poskytujeme záruční dobu 5
let, na lehčené invalidní vozíky 4 roky. Elektronické
invalidní vozíky, tříkolky, lůžka a další produkty: 2 roky
(baterie 6 měsíců) a vícepolohové invalidní vozíky 3 roky.
Tato záruka je limitována na výměnu vadných či
náhradních dílů.

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ
Za účelem uplatnění záruky je nutné Vašemu oficiálnímu
prodejci Vermeiren předat část „B“ této karty. Záruka je
platná pouze při výměně dílů společností Vermeiren,
Belgie.

VÝJIMKY
Tato záruka pozbývá platnosti v případě:

- poškození z důvodu nesprávného použití,
- poškození během přepravy,
- nehody,
- demontáže, úpravy či opravy provedené mimo
naši společnost a/nebo oficiálního obchodního
zastoupení společnosti Vermeiren,

- běžného opotřebení invalidního vozíku,
- nedodání záruční karty

GARANTIEERKLÄRUNG
Wir garantieren, dass für unsere Rollstühle hochwertige
Produkte verwendet werden, die in sorgfältiger
Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
montiert werden.
Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er
einer eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch
letzte, eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren.

Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5
Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektroni-
sche Rollstühle, Dreiräder, Betten und andere Produkte: 2
Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3
Jahre.
In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf
einen Produktoder Verarbeitungsfehler zurückzuführen
sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus un-
sachgemäßer Benutzung. Ebenfalls sind Verschleißteile
von der Garantie ausgenommen.

Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus
berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind,
so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren
Fachhändler. Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit
uns darum be- mühen, eine für Sie zufriedenstellende
Lösung zu finden.

N.V. VERMEIREN
N.V. Vermeirenplein
115 B-2920
Kalmthout Belgie

- terugsturen binnen de 8 dagen na aankoop of registreer uw product via

A onze website, http://www.vermeiren.be/registration
- à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur
notre site, http://www.vermeiren.be/registration
- dodejte prosím do 8 dní od data zakoupení nebo Váš produkt
zaregistrujte na našich webových stránkách
http://www.vermeiren.be/registration
- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie
Ihr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro
prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration

B - in geval van herstelling, kaart “B” bijvoegen.
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B”.
- v případě opravy prosím přiložte část „B“.
- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifügen
- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”.



SERVIS
Provedený servis lehátka:
Le lève-personnes a été contrôlé:
De patiëntlift is gecontroleerd:

Der Patientenlifter wurde überprüft:
Il sollevatore da soffito è stat ispezionata: La
elevador de techo ha sido revisado:
Z podnośnika pacjenta był serwisowany:

· Pro úplný seznam provedených servisů a dodatečné technické informace prosím navštivte vašeho nejbližšího
specializovaného prodejce. Více informací najdete na našich webových stránkách: www.vermeiren.com

· Les listes des contrôles à effectuer lors des entretiens de même que toute autre information technique sont disponibles
auprès de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr

· Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt u ook  op:
www.vermeiren.be

· Servicechecklisten, Bestellinformationen sowie weitere technische Informationen erhalten Sie über unsere
Niederlassungen. Informationen unter: ,www.vermeiren.de ,www.vermeiren.at .www.vermeiren.ch

· Gli elenchi di controllo di manutenzione e ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso le nostre filiali. Per
informazioni consultare il sito: www.vermeiren.com
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N.V. Vermeiren N.V. Vermeiren Deutschland GmbH
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel.: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
web: www.vermeiren.be
e-mail:  info@vermeiren.be

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
web: www.vermeiren.de
e-mail:  info@vermeiren.de

Vermeiren France S.A. L. Vermeiren Ges. mbH
Rue de l´Empire
Zone d’activités de Cadran
59133 Phalempin
Tel.: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
web: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Winetzhammerstraße 10
A-4030 Linz
Tel.: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
web: www.vermeiren.at
e-mail:  info@vermeiren.at

Reatime S.R.L. Vermeiren Suisse S.A.
Via Torino 5
I-20039 Varedo MI
Tel.: +39 0362 55 49 50
Fax: +39 0362 54 30 91
web: www.reatime.it
e-mail:  info@reatime.it

Hühnerhubelstraße 64
CH-3123 Belp
Tel.: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
web: www.vermeiren.com
e-mail:  info@vermeiren.com

Vermeiren Polska Sp. z o.o Vermeiren Nederland B.V.
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
web: www.vermeiren.pl
e-mail:  info@vermeiren.pl

Domstraat 50
NL-3864 PR Nijkerkerveen
Tel: +31(0)33 253 64 24
Fax: +31(0)33 253 65 17
web: www.vermeiren.com
e-mail:  info@vermeiren.be

Vermeiren Iberica, S.L. Vermeiren ČR S.R.O.
Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu.
17005 Girona
Tel.: +34 902 48 72 72
Fax: +34 972 40 50 54
web: www.vermeiren.es
e-mail:  info@vermeiren.es

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Tel.: +420 731 443 302
web: www.vermeiren.cz
e-mail:  info@vermeiren.cz

Czech RepublicSpain

The NetherlandsPoland

SwitzerlandItaly
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