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Instrukcję obsługi 
Wysięgnik "631" 

 

1. Dane techniczne 
L OSTRZEŻENIE: Ryzyko niebezpiecznych 
 ustawień — należy używać wyłącznie 
 ustawień opisanych w tej instrukcji 
 obsługi. 
Producent Vermeiren
Adres Vermeirenplein 1 / 15  

B-2920 Kalmthout 
Typ Wysięgnik
Model 631 
 

 
 

Całkowity ciężar 11 kg (Wysięgnik: 5,15kg; 
dolna rama: 5,60kg; Trójkątna 
rączka + pasek: 0,25 kg) 

Maksymalne 
obciążenie 

maks. 80 kg 

Temperatura 
przechowywania 

+5°C - +41°C 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian parametrów technicznych. Tolerancja pomiaru 

+/- 15 mm / 1,5 kg
 
Dziekujemy za zaufanie jakim nas Państwo 
obdarzyliście wybierając wyroby VERMEIREN. 
Przed użyciem wysięgnik, uważnie przeczytaj 
instrukcję obsługi; będzie to pomocne w 
zapoznaniu się z tym produktem. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
kontaktować się ze sprzedawcą. 
Aby uzyskać informację o odpowiednim punkcie 
serwisowym lub wyspecjalizowanym 
sprzedawcy, należy skontaktować się z 
najbliższym przedstawicielem firmy Vermeiren. 
Wykaz przedstawicieli firmy Vermeiren podano 
na ostatniej stronie. 
Osoby niedowidzące mogą skontaktować się ze 
sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji 
użytkowania. 

2. Elementy składowe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objaśnienie symboli 
 

  Waga maksymalna 

Deklaracja CE 

    

4. Kontrola po dostawie 
Dostarczony produkt należy rozpakować i 
sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W 
zestawie powinny znajdować się: 
 dolna rama 
 wysięgnik + trójkątna rączka 
 instrukcja obsługi 
 
Proszę sprawdzić wyrób pod katem zniszczeń w 
transporcie. Jeśli wyrób nosi ślady uszkodzeń w 
transporcie proszę zastosować się do poniższej 
procedury: 
 proszę skontaktować się i poinformować 

firmę transportową 
 sporządź listę uszkodzeń 
 skontaktuj się ze sprzedawcą 
 
5. Przeznaczenie 
Wysięgnik powinno być używane przez jedna 
osobę. 
Wysięgnik powinien być używany w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Wysięgnik obrotowa nie powinna być używana 
jako zabawka dla dzieci. 
 
Wysięgnik powinien być używany jako pomoc 
w podnoszeniu z pozycji leżącej do pozycji 
siedzącej. 

1 = Dolna rama 
2 = Wysięgnik 
3 = Trójkątna rączka 
4 = Pasek 
5 = Pierścień mocujący 
6 = Haki uchwyt do kroplówki
7 = Tabliczka znamionowa     

Oznaczenie typu 
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Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem 
konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem 
bądź będące skutkiem nieprzestrzegania 
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 

6. Montaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Obsługa wysięgnik 
Umieść wysięgnik po stronie zagłówka łóżka. 
Sprawdź czy podłoże na, którym stoi wysięgnik 
jest równe. 
Teraz pacjent może chwycić trójkąt i podciągnąć 
siebie do góry z pozycji leżącej do siedzącej. 

8. Instrukcje bezpieczeństwa 
 Nie należy przekraczać maksymalnego 

obciążenia (80 kg).   

 Proszę dokładnie zapoznać się zinstrukcją w 
zakresie bezpieczeństwa iserwisu. Producent 
nie bierze odpowiedzialność za zniszczenia 
spowodowane przez nie właściwe 
użytkowanie i konserwację. 

 Zawsze zablokuj kółka łóżka podczas 
używania wysięgnika do pomocy 
w podnoszeniu. 

 Upewnij się, co do poprawności 
przeprowadzonego montażu (patrz punkt 
montaż). 

 Przed użyciem upewnij się, że pasek leży 
poprawnie pomiędzy dwoma uchwytami.  

 Wysięgnik może być umiejscowiony jedynie 
na równej powierzchni przy zagłówku łóżka.  

 Montaż, mocowanie i użytkowanie jest 
dozwolone jedynie pod nadzorem 
wykwalifikowanych osób.  

 Nie używać ani nie prostować wysięgnika, 
jeśli ulegnie deformacji.  

 Urządzenie nie jest ognioodporne, dlatego 
nie powinno być umieszczane w pobliżu 
ognia lub ekstremalnego ogrzewania. 
 

9. Konserwacja, Kontrola, 
Pielęgnacja 

Instrukcje dotyczące konserwacji znajdziesz na 
stronie internetowej firmy Vermeiren: 
www.vermeiren.pl.

  

Wysięgnik 
unieruchamia się 
dokręcając śrubę 
gwiazdkową  w 
dolnej ramie. 
Mocowanie 
wysięgnika w dolnej 
ramie  należy 
wykonywać zgodnie 
z rysunkiem. 
 
Sprawdź czy 
wysięgnik jest 
dobrze 
zabezpieczony. 

                                

Zamontować 
metalowy pierścień 
mocujący  na 
jednam z haków 
wysięgnika. 
 
Przełóź pasek  
przez trójkąt  i  
środek pierścienia .
 
Sprawdź poprawność 
montaźu paska . 
 


