
 

Lépcsőzetes állítható magasságú járókeret 4 fogantyúval 
RP747 

Használati utasítás 
 

I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 
rendelte alapján (2017 április 5) 

 
1. KÓD 
RP747 Összecsukható sétáló, állítható magasságú dupla fogantyú 
 
2. BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy megvásárolta a Moretti S.p.A. MOPEDIA járgányát. Ez a használati útmutató néhány 
javaslatot ad az Ön által kiválasztott termék helyes használatára, és értékes tanácsokat ad az Ön 
biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha 
kérdése van, tanácsért és segítségért forduljon a viszonteladóhoz. 
 
3. RENDELTETÉS 
A Mopedia by Moretti sétányok két karral használható eszközök, mozgási nehézségekkel küzdők 
számára készültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A Moretti S.p.A. a saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és 
forgalmazott és a cukornád kategóriájába tartozó termékek megfelelnek a (EU) 2017/745 
orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban meghatározott vonatkozó 
rendelkezéseknek. Ebből a célból a Moretti S.p.A. az alábbiak szerint garanciát vállal és kijelenti, saját 
maga szerinti felelősség: 
1. A kérdéses eszközök megfelelnek a (EU) 2017/745 irányelv I. mellékletében foglalt alapvető 
követelményeknek, amint azt a fenti irányelv VII. melléklete előírja; 
2. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐESZKÖZÖK; 
3. A szóban forgó eszközöket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA 
4. A kérdéses eszközöket NEM STERIL csomagolásban értékesítik; 
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni; 
6. NE használja/telepítse a kérdéses eszközöket a Moretti S.p.A. által kifejezetten megjelölt célra; 

FIGYELEM! 
• Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben; 
• A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a 

termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért; 
• A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes 
értesítés nélkül megváltoztassa. 



7. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a 
dokumentációt a megfelelő hatóságokhoz és a további módosításokat.
 
5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
• A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet;
• Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a járóka helyes beállításának és helyes használatának 
meghatározásához; 
• Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szál
• HASZNÁLATI ÉRTÉK – a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg;
• NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket.
 
6. SZIMBÓLUMOK 

 
7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
A MOPEDIA járók könnyű eloxált alumínium csőből készülnek, párnázottan. fogantyúk, 
csúszásmentes gumihegyek és/vagy forgatható görgők és/vagy rögzített görgők. 2,5 cm
állítható magasságúak. Ezek az eszközök megkönnyítik az emberek mozgását korlátozott statikus 
egyensúly mellett és/vagy dinamikusan, növelve az amplitúdót a támasztó alapra. Támogatást 
nyújtanak az alsó végtagok gyengesége és/vagy bénulása esetén. Segít letölteni a karokra a személy 
súlyának részét, ahol az egyik vagy mindkét alsó végtag terhelésének korlátoz
 

7. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló 
dokumentációt a megfelelő hatóságokhoz és a további módosításokat. 

EZTETÉSEK 
• A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet; 
• Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a járóka helyes beállításának és helyes használatának 

• Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szállítja, és tartsa hőforrásoktól távol;
a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg;

• NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket. 

 

eloxált alumínium csőből készülnek, párnázottan. fogantyúk, 
csúszásmentes gumihegyek és/vagy forgatható görgők és/vagy rögzített görgők. 2,5 cm
állítható magasságúak. Ezek az eszközök megkönnyítik az emberek mozgását korlátozott statikus 

ellett és/vagy dinamikusan, növelve az amplitúdót a támasztó alapra. Támogatást 
nyújtanak az alsó végtagok gyengesége és/vagy bénulása esetén. Segít letölteni a karokra a személy 
súlyának részét, ahol az egyik vagy mindkét alsó végtag terhelésének korlátozása szükséges.

irányelvnek való megfelelést igazoló 

• Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a járóka helyes beállításának és helyes használatának 

lítja, és tartsa hőforrásoktól távol; 
a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg; 

eloxált alumínium csőből készülnek, párnázottan. fogantyúk, 
csúszásmentes gumihegyek és/vagy forgatható görgők és/vagy rögzített görgők. 2,5 cm-enként 
állítható magasságúak. Ezek az eszközök megkönnyítik az emberek mozgását korlátozott statikus 

ellett és/vagy dinamikusan, növelve az amplitúdót a támasztó alapra. Támogatást 
nyújtanak az alsó végtagok gyengesége és/vagy bénulása esetén. Segít letölteni a karokra a személy 

ása szükséges. 



 
8. HASZNÁLAT ELŐTT 
•Mindig ellenőrizze, hogy a fékek működnek-e a sétakocsi használata előtt, ha van ilyen; 
• Ne használja a járdát, ha az sérült vagy hibásan működik, kérjük lépjen kapcsolatba a 
viszonteladóval a javítás érdekében; 
• Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e az emberek és tárgyak biztonságos használatának 
garantálása érdekében; 
• A felhasználóknak gyalogos utakon kell közlekedniük, nem pedig forgalmas utakon; 
• Ügyeljen a becsípődésből eredő sérülés lehetőségére; ne helyezze ujjait a sétáló mozgó részei közé. 
Ügyeljen a sétáló bezárására és kinyitására. 
9. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK 
Ez az eszköz nagyobb stabilitást, támogatást és biztonságot nyújt mozgás közben. Mindenesetre nem 
használhatják azok, akiknek a kéz és/vagy a karja láthatóan gyenge, de még az egyensúlyi 
problémákkal küzdők sem. A járóka kívül és belül egyaránt használható. Csak olyan felületeken 
javasoljuk a használatát, amelyeken mind a négy láb érinti a talajt. Ne használja sziklás terepen vagy 
lejtős felületeken, mert a járólap instabillá válhat. A készüléket nem személyek vagy egyéb anyagok 
szállítására tervezték 
• Legyen fokozott óvatosság nedves és csúszós felületeken; 
• NE használja olyan betegeknél, akiknek súlya meghaladja a termék címkéjén és a jelen kézikönyv 
műszaki jellemzői című fejezetében feltüntetett súlyt; 
• Kerülje a 10 foknál nagyobb lejtőn történő használatot, és forduljon meg emelkedőn vagy lejtőn a 
fogyatékkal élőket kezelőnek kell segítenie. 
• Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig vízzel érintkezzen; 
• Rendszeresen ellenőrizze a szilárdságát, a stabilitást és a gumicsúcsok jó állapotát. 
Ha elhasználódtak, cserélje ki őket; 
• Ha kétségei vannak a használattal, beállítással vagy karbantartással kapcsolatban, forduljon a 
forgalmazóhoz; 
• A lehetséges kockázatok elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől; 
 
11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI 
Megjegyzés: Olvassa el a jelen kézikönyv biztonsági utasításait. Használja a sétálót járást segítő 
eszközként. 
Ehhez használja a két fogantyút és tolja előre a segédeszközt, így kényelmes és megbízható támaszt 
kap a gyalogláshoz. 

7.1 A magasság beállítása 
A magasság beállításához nyomja meg a nyomógombot, és csúsztassa a 
botot a kívánt magasságba. Győződjön meg arról, hogy a nyomógomb 
teljesen kinyúlt a kívánt lyukon, amikor végzett. Ismételje meg a leírt 
eljárást minden lábra, a végén ellenőrizze, hogy mind a négy láb 
magassága azonos. 



 
 
Megjegyzés: A Walkert mindig a fogantyúknál kell megfogni. 
 
 
 
 
12. KARBANTARTÁS 
A MORETTI Mopedia készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC-jelöléssel 
látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket kétévente 
ellenőriztesse a gyártóval vagy az erre felhatalmazott laboratóriummal. Az időszakos ellenőrzés alatt 
a következő részek vizsgálatát értjük: 
• A járókeret és a csatlakozó alkatrészek; 
• Ellenőrizze a görgők rögzítését és működését a fékével; 
• Ellenőrizze az összes hegesztési pontot; 
• Ellenőrizze a hegyek kopását, ha vannak; 
Javításkor csak jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni. 
 
13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS 
 
13.1 Tisztítás 
A por eltávolításához csak nedves ruhát használjon, a nehezebb szennyeződések eltávolításához 
pedig enyhe szappanos nedves ruhát használjon. Használat előtt alaposan szárítsa meg. Soha ne 
használjon 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet. Soha ne használjon vízsugár- vagy gőzmosógépet. 

FIGYELEM! • Ügyeljen az elektromos vezetékek, nedves felületek, 
szőnyegek, játékok vagy törmelék, bútorok, kis lépcsők és rések a 
padlón. Ne használja a sétálót lépcsőn vagy mozgólépcsőn. 

FIGYELEM! 
• Az áthelyezéshez és az első lépésekhez kérjen 

segítséget a kezelőtől. 

2. a) Sétálók tippekkel: sétáláshoz emelje fel, és 
helyezze kényelmesen maga elé, ügyelve arra, hogy 
mind a négy lába a padlón legyen. Sétáljon 
óvatosan, lépésről lépésre. 

b) Görgős járók: a járáshoz tolja kényelmesen maga 
elé, ügyelve arra, hogy mind a négy lába még a 
görgősnek is a padlón legyen. Sétáljon óvatosan, 
lépésről lépésre. 

Lefelé nyújtott karral a fogantyúknak a csukló magasságában kell lenniük. Ha a 
kezét a markolatra helyezi, a könyökét 20°-30°-kal meg kell hajlítani. 

1. Ha a beteget a tolószékből a sétálóra szeretné helyezni, 
győződjön meg arról, hogy a kerekesszék és a sétakocsi görgői le 
vannak zárva. 

Ne tolja túl messzire a Walkert a testétől. Ez elesést és nem megfelelő terhelést 
okozhat. 



 
13.2 Fertőtlenítés 
Ha fertőtlenítenie kell a készüléket, használjon szokásos fertőtlenítő tisztítószert. 
Megjegyzés: Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont. 
 
14. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTEL 
A készülék ártalmatlanítása esetén ne használja a közös kommunális hulladékgyűjtő edényt. 
Javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából. 
 
15. MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Kód Max 

felhasználási 
súly 

2,5 cm-enként állítható 
magasság 

Végek/görgők Alap* Alap** 

RP747 130 kg 71-89 cm között 4 gumi vég 

 

 
16. GARANCIA 
A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy 
gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A jótállás nem 
vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő 
károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. 
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A Moretti nem vállal 
felelősséget a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem rendeltetésszerű 
használatból eredő vagy más módon okozott károkért. Moretti A Moretti nem vállal garanciát a 
termékekre a sérülésekre 
vagy hibák a következő körülmények között: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás 
vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ha van) nem a Moretti által szállított 
alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítási sérülés (az 
eredeti szállítástól eltérő Moretti), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. 
A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata 
során elhasználódnak. 
 
17.2 A garancia nem terjed ki a javításra 
A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye 
után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási 
költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó 
termékek javítására a termék javításának kézhezvételétől számított hat (6) hónapig terjedő garancia 
érvényes. 
 
17.3 Nem hibás készülék 
A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, 
hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a 
vásárló fizeti. 
 
18. ALKATRÉSZEK 
Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk. 
 
19. MENTESÜLÉSEK 



A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül, a 
Moretti nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviseletet, garanciát vagy feltételt, 
beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre és a jogsértésekre 
vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. interferencia. A Moretti nem garantálja, 
hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett 
jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem 
engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztóknak szánt 
termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen 
államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és 
korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 

 

 


