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UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe
funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u
w y k w a l i f i kow a n e g o p ra c ow n i k a f i r m y A kc e s - M E D
sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!
UWAGA! AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści
instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania
jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania
całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany
przez Det Norske Veritas.
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JOY
WSTĘP
Stolik JOY™ stanowi wyjątkowy dodatek do naszego fotelika Kidoo ale i nie
tylko. Śmiało może być używany z innymi krzesłami, fotelikami szkolnymi czy
krzesłami biurowymi. A wszystko to za sprawą regulowanej wysokości.
Szeroki blat stolika daje mnóstwo możliwości – zapewnia sporo miejsca do
zabawy, nauki, może być również pomocny przy spożywaniu posiłków czy podczas
korzystania z komputera. Dzięki regulowanej wysokości, stolik można dopasować
do każdego krzesła. Stolik jest bardzo stabilny dzięki mocnej konstrukcji.
Powierzchnia blatu jest gładka i łatwa do utrzymania w czystości.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej
Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się jak bezpiecznie
i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:
Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883
Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu,
użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się
z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że
stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji
pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego
trwałość oraz estetykę.
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JOY
PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do
prawidłowego użytkowania stolika JOY™, przygotowania urządzenia do pracy,
sposobu konserwacji i czyszczenia.
Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad
osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących
urządzenie.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania stolika JOY™
użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
niniejszej instrukcji.
Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej
instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość
oraz estetykę.
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JOY
2 OGÓLNA BUDOWA STOLIKA
2.1. Wyposażenie standardowe:
1. Szeroki blat.
2. Stelaż z możliwością zmiany wysokości.

1
2

Wersje:

JOY_001

JOY_002

JOY_003

JOY_004
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JOY
3 TABELA ROZMIAROWA

Symbol

Jednostka

Wymiar

A

[cm]

90

A1

[cm]

40

B

[cm]

60

C

[cm]

40-70

Waga

[kg]

11,2

Maksymalne obciążenie

[kg]

50

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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JOY
4

MONTAŻ BLATU STOLIKA

4.1. Elementy składowe:

41

1.Regulacja kąta pochylenia blatu (x2)

2

2.Blacha zawiasu (x2)
3.Wkręt do drewna 4x16 (x12)
4.Śruba stożkowa M6x30 (x4)

3

5.Podkładka 6,4 (x4)

4

6.Nakrętka M6 (x6)

5
4

7.Śruba z łbem sześciokątnym M6x 40 (x2)

46

8. Podkładka PA 6,4 (x4)

3

9. Kapturek nakrętki M6 (x2)
10. Stelaż (x1)
11. Blat (x1)

8

47
9
4

6
10
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JOY
KROK 1
Montaż stolika rozpoczynamy od:
- przymocowania blachy zawiasu
(el. 2) do blatu (fot.1) za pomocą wkrętów (el.3) (fot.2), czynność powtórzyć
z drugiej strony ;

fot.1

fot.3

fot.2

- następnie mocujemy regulację kąta pochylenia (el.1) do stelaża (fot.3) za
pomocą śrub (el. 4) (fot.4), czynność powtórzyć po przeciwnej stronie;

fot.4

fot.5
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JOY
KROK 2
Aby zamocować blat do stelaża w pierwszej kolejności należy:
-ramę stelaża przymocować do blachy zawiasu za pomocą śruby (el.7),
podkładek (el.8), nakrętki (el.6) oraz kapturka (el. 9) (fot. 6-8); czynność
powtórzyć z drugiej strony,

7

6

8
fot.6

fot.7

9
fot.8

- następnie należy przymocować regulację kąta pochylenia do blatu za
pomocą wkrętów (el. 3) (fot.9,10)

fot.9

10 : www.akces-med.com ' +48 17 864 04 70

fot.10

* produkcja@akces-med.com

JOY
5

OPIS REGULACJI STOLIKA

5.1. Regulacja wysokości stolika
Stolik posiada możliwość
regulacji wysokości. Aby to ułatwić,
zaleca się ustawienie stolika „do góry
nogami” (blatem do podłoża).
Aby móc regulować wysokości należy :

fot.11

- w pierwszej kolejności poluzować
każde z pokręteł;
- następnie należy wcisnąć przycisk i
ustawić nogę stolika tak, aby przycisk
znalazł się w odpowiednim otworze
na wybranej wysokości;

fot.12

- ostatnim krokiem jest mocne
dokręcenie wszystkich pokręteł.

fot.13

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika
należy upewnić się, czy wszystkie pokrętła i mocowania
regulowanych elementów zostały mocno dokręcone!
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JOY
5.2. Regulacja kąta pochylenia stolika
Kąt pochylenia blatu można zmienić za pomocą uchwytów znajdujących
się po obu stronach stolika. Aby zmienić kąt pochylenia należy:
-przekręcić uchwyty,
-dopasować odpowiedni kąt blatu
-następnie dokręcić uchwyty.

fot.14

fot.15

Stolik JOY™ może być wykorzystywany zarówno z
fotelikami rehabilitacyjnymi jak i ze zwykłymi krzesłami
szkolnymi.

fot.16
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6

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Stolik JOY™ należy użytkować zgodnie z
zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem
należy przygotować pacjenta i urządzenie.

1. Stolik JOY™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej
instrukcji. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i
urządzenie!
2. Przed każdorazowym użyciem stolika należy sprawdzić
urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących
zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji stolika. Należy upewnić się, czy
wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie
wykazuje śladów pęknięć i deformacji.
3. Zabrania się użytkowania stolika w sposób, do którego nie jest
on przeznaczona.
4. Blat stolika należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki oraz
ogólnodostępnego, łagodnego środka do mycia
5. W przypadku regulacji pochylenia blatu należy zwrócić
szczególną uwagę, aby kończyny użytkownika nie dostały się pomiędzy
blat stolika a stelaż.
UWAGA! Produkt zawiera małe części, które mogą być
niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.
UWAGA! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w
konstrukcji stolika, ponieważ jest to niebezpieczne dla
pacjenta i powoduje utratę gwarancji.
UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
użytku wewnątrz pomieszczeń !
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