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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.

UPOZORNĚNÍ! PONECHEJTE SI OBALOVÝ MATERIÁL PRO PŘÍPAD ODESLÁNÍ PRODUKTU
V RÁMCI REKLAMACE.

UPOZORNĚNÍ! NENECHÁVEJTE DÍTĚ V SEDAČCE BEZ
DOZORU.

UPOZORNĚNÍ! PŘED ZAHÁJENÍM SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE PŘÍRUČKU.
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1     Úvod

Děkujeme za nákup dětské ortopedické sedačky TravelSit stabilizující záda a hlavu je navržená a vyvinutá společností LIW
Care Technology Sp. z o.o. TravelSit je inovativní zařízení s prvky ortopedické sedačky s nejmodernějšími funkcemi pro
anatomické vyrovnání těla uživatele. Nejvýraznějším prvkem sedačky je její mobilita. TravelSit splňuje potřeby ortopedické
sedačky, systém stabilizačních podpěr, pásů a přitom je možné ji sbalit do batůžku, takže si ji můžete vzít kamkoliv kde
potřebujete pohodlnou sedačku pro Vaše dítě. Stabilizační popruhy vytvoří z klasické židle bezpečnou ortopedickou sedačku.

Jsme si vědomi, že cestování znamená nejen radost ale také potřebu omezeného množství zavazadel. Vytvoření TravelSitu
znamená konec rozhodování mezi bezpečností a pohodlím Vašeho dítěte. TravelSit Vám bude vždy po ruce pro zajištění pohodlí
Vašeho dítěte.

1.1       Bezpečnostní informace

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

1. 1. Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku. V případě jakýchkoli pochybností neváhejte kontaktovat
prodejce nebo výrobce.

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

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.

2     Význam symbolů

Jméno výrobce a datum výroby

Sériové číslo

Přípustná hmotnost uživatele

Zabraňte kontaktu s vodou

Řiďte se pokyny v uživatelském manuálu

Šipka označuje směr diskutovaného prvku

 Šipky značí směr pohybu

Označení shody podle směrnice Rady 93/42/EHS, příloha VII o zdravotnických prostředcích
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3 Shoda s bezpečnostními požadavky pro zdravotnické prostředky

TravelSit ortopedická sedačka pro děti, splňuje základní požadavky směrnice MDD 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.
Podle přílohy IX směrnice MDD 93/42 EEC je TravelSit ortopedická sedačka pro děti stabilizující záda a hlavu neinvazivním neaktivním
zdravotnickým prostředkem třídy I podle předpisu 1.
Prohlášení o shodě zařízení lze získat v obchodním oddělení výrobce.

NOTE! V případě úprav, použití neoriginálních díl ů musí být značka CE odstraněna.

4 Určený způsob použití

Dětská ortopedická sedačka TravelSit stabilizující záda a hlavu je určena pro uživatele, jejichž výška je v rozmezí 85–110

cm, s maximální hmotností 60 kg. Zamýšlenými uživateli jsou ti, kteří disponují vadným držením těl a  a  s v a l o v o u  d y s f u n k c í .

Výborné řešení nabízí dětem s mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, různé typy paralýzy, tetraplegie a paraplegie  stejně jako pro

dětí s abnormalitami držení těla. Zařízení přemění klasickou židli v plno hodnotnou ortopedickou sedačku.  Speciální funkce

umožnují přesun sedačky na jakoukoliv cestu nebo návštěvu rodiny nebo kamarádů. Systém stabilizačních podpěr a popruhů lze

použít jako terapeutický a profylaktický prvek, jakož i k prevenci vzniku a rozvoje již existujících vad držení těla a nesprávného

fungování organismu spojeného s výše uvedenými. Cílem zařízení je pasivní oprava abnormálního držení těla v sedě. TravelSit je

ideální náhrada klasické ortopedické sedačce, kterou si můžete sebou přibalit kdykoliv, kamkoliv.

UPOZORNĚNÍ! Upevňující systém TravelSit slouží k fixaci sedačky na sedadle ve vozidle
ale neslouží pro přepravu dít ěte. Seda čka slouží k použití pouze pokud není vozidlo v
pohybu. Výrobce nenese zodpovědnost za použití seda čky jako auto sedačku.
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5 Technické
údaje

Obr. 1

Číslo. Název Symbol
rozměru

Rozměr [cm]
S M

1 Výška zádové opěrky BH 52 62

2 Šířka sedačky SW 17 – 24 22 – 35

3 Hloubka sedačky SD 26 31

4 Šířka boční opěrky LR 16 – 22 23 – 30

5 Výška boční opěrky LH 8 - 26 13 - 35
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6 Popis zařízení

Obr. 2

1. Podložka s oporpu sedačky
2. Podložka
3. Vzdálenost opěrky hlavy
4. Dodatečná vzdálenost opěrky hlavy
5. Opěrka hlavy
6. Polstrování zádové opěrky
7. Sada bočních opěrek
8. Hrudní pás
9. Podsedák
10.   Sada podpěr stehen
11.   Boční polštář sedadla
12.   Sada kyčelních popruhů
13.   (Mezi stehenní) klín
14.   Upevňovací popruhy

7 Popis zařízení a nastavení

TravelSit je složen ze systému pásů, podpěr, polštářů, konzol atd. spojených s různými upínacími sadami typu suchého zipu.
Systém umožňuje více konfigurací a přizpůsobit zařízení anatomické struktuře uživatele změnou polohy prvků systému na
různých výškách a šířkách základní podložky. Prvky lze umístit libovolně spolu s jejich přidáním nebo odebráním. Upevňovací
popruhy lze umístit tak, aby odpovídaly různým židlím, křeslům, vozíkům nebo základnám určeným pro tento systém. Příručka
ukazuje příklady pro úpravu a nastavení zařízení.
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7.1 Příprava k použití sedačky TravelSit

Pro přípravu sedačky postupujte podle obrázků níže:

Obr. 3

Pokud chcete zařízení připravit k přepravě, postupujte v opačném pořadí.

POZNÁMKA! Před použitím zařízení je důležité připevnit upevňovací pásy ke konkrétnímu
křeslu nebo židli. Po zapnutí pásů ověřte stabilitu sedačky na předmětu a také stabilitu
celé konstrukce.

7.2 Nastavení šířky sedáku

Chcete -li upravit šířku, sejměte podsedák (9), klín (13) a podpěru stehen (10) ze základní podložky (2). Umístěte podpěry
stehen (10), tak aby jste dosáhli požadované šířky - opěrky (10) mají ve spodní části vycpávky na suchý zip. Poté vraťte zpět klín
(13) a podsedáky (9).
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Obr. 4

7.3 Nastavení bočních podpěrek

Pro nastavení bočních opor odstraňte polstrování zadní opěrky (6) zároveň s bočními (7). Posuňte boční podpěry (7) do
požadované pozice a zacvakněte do podložky (2). Postranní podpěry (7) mají ve spodní části suché zipy.

Obr. 5
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7.4 Nastavení polohy klínu

Pro nastavení klínu odstraňte podsedák (9) a posuňte klín (13) dovnitř sm ěrem k zádové op ěrce. Po umíst ění
zacvakněte do podložky.

Obr. 6

7.5 Nastavení hrudního pásu a upevňovacích popruhů

Pro posunutí popruhů hrudního postroje (8) sejměte podložku (2) a podsedák (1). Odstraňte hrudní postroj (8) a posuňte
podložku do potřebné pozice. Vraťte podložku (2) a podsedák (1). Postupujte stejně s upevňujícími popruhy (14).

Obr. 7

7.6 Nastavení hlavové opěrky

Pro změnu nastavení opěrky hlavy (5), vysuňte opěrku (3) a zafixujte ji v požadované pozici suchým zipem. Polohu op ěrky
hlavy lze upravit pohybem dopředu a dozadu, přidáním nebo odebráním dalších podpěr (4).
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Obr. 8

8 Doplňky
8.1 Rám lehátka

Rám lehátka je určen pro systém TravelSit a tvoří základnu sedačky. Rám lehátka umožňuje umístit TravelSit na zem, což
dítěti umožňuje hrát si nebo provádět jiné činnosti z úrovně podlahy.

8.1.1 Konstrukce lehátka

Obr. 9

1. Opěrka
2. Sedačk a
3. Podpěra
4. Tlačítko pro nastavení sklonu opěrky
5. Krytka



TravelSit strana
12

edice 1

8.1.2 Před použitím lehátka

Před použitím lehátka je nutné vložit podpěru (3) do rámu sedačky (2) a zajistit krytkami (5). Polohu opěrky nastavíte
zatáhnutím (4) a nadzvednutím opěrky (1) do svislé polohy. Následně sundejte podsedák TravelSit z podložky a spojte ho
suchým zipem s lehátkem.

Obr. 10

8.1.3 Skládání lehátka

Tlačítkem na nastavení sklonu opěrky sklopte opěradlo směrem k sedadlu (2). Po zajištění krytkami (5) lze podpěru
rozmontovat.

8.1.4 Nastavení úhlu opěrky zad

Zmáčknutím tlačítka (4) na zadní straně opěrky lze nastavit její úhel (1).

UPOZORNĚNÍ! Před použitím lehátka je nutná kontrola jeho stability.
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9 Čištění a údržba
9.1 Doporučení péče a údržby

Čalounění nabízené se zařízením je vyrobeno z prodyšného materiálu v souladu s normou Oko-Tex Standard 100, která
zajišťuje bezpečnost uživatele (včetně dětí). Tkanina použitá u čalounění neobsahuje žádné škodlivé látky, např. pesticidy,
chlorfenoly, formaldehyd, barviva způsobující alergie, zakázaná azobarviva a extrahovatelné těžké kovy. Označení Oko-Tex
Standard100 se uděluje pouze textiliím, jejichž všechny komponenty jsou testovány během každé fáze výrobního procesu a
získají pozitivní výsledky. Vrchní čalounění, které přijde do kontaktu s pokožkou uživatele bylo potaženo speciálním hydrofobním
činidlem zabraňujícím pronikání tekutiny. Impregnace také usnadňuje udržování čistoty potahu. Lehké zašpinění lze odstranit
vlhkým hadříkem. V případě výraznějšího zašpinění lze potah vyprat.

- Před praním vyjměte houbové vložky z potahů.
- Potahy perte ručně nebo v automatické pračce při 40 °C.
- Při praní byste měli používat prací roztoky certifikované hygienickým institutem pro použití s jemnými materiály v množství
uvedeném na obalu..
- Pro děti náchylné k alergiím používejte žulové mýdlo nebo speciální čisticí prostředky.
- Chcete-li odstranit přebytečnou vodu – použijte krátký cyklus odstřeďování, neždímejte.
- Sušení – pověste při pokojové teplot ě.

UPOZORNĚNÍ! Při mytí čalounění věnujte pozornost suchým zipům. Aby nedošlo k
poškození čalounění, ujistěte se, že pásky na suchý zip nejsou uvolněné a nedotýkají se
čalouněné oblasti.

Vložku z houbové pěny:
- Je třeba mechanicky vysát nebo čistit pomocí štětce s měkkými štětinami.
- Lze umýt vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem a poté důkladně vysušit při pokojové teplotě.

9.2 9.2. Dezinfekce
Pokud přístroj používají různé osoby (např. v rehabilitačním centru), měly by být použity dezinfekční prostředky. Pro ruční
dezinfekci kovových a plastových částí výrobku se doporu čuje INCIDIN PLUS v koncentraci 0,25% až 0,5% nebo podobný
dezinfekční prostředek.

Pro použití dezinfekčního prostředku postupujte podle pokynů výrobce.

 UPOZORNĚNÍ! Před dezinfekcí vyčistěte čalounění a rukojeť.

10 Identifikační štítek

Obr. 11
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11   11. Záruka/servis
Pokud dojde k závadám nebo poškození, okamžitě přístroj přestaňte používat a obraťte se na prodejce nebo
výrobce. Poškozené zařízení zajistěte, aby nedošlo k dalšímu prodloužení poškození. Nepokuste se za řízení
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 stanoví životnost výrobku na 5 let.
- Servis zařízení po záruce provádí výrobce.

Kontaktní údaje servisního oddělení:

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

www.liwcare.pl

e-mail: reklamacje@liwcare.pl

Aktuální údaje o adrese lze získat na následujících 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.



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 za řízení 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 míst ě 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 společnosti LIW Care Technology Sp. z
o. o.

13. Po záruční opravě bude výrobek doručen na náklady společnosti 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


