Hægt að fella niður til að auðvelda

Hreinsun og viðhald

flutning eða til að koma fyrir.

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á
standlyftunni er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt.
Þrífið með rökum klút og mildri sápu. Notið ekki

1. Leggið lyftiarm í
neðstu mögulega
stöðu og færið hnéstuðninginn í efstu
stöðu.

bleykiefni — spritt.
Þegar lyftarinn er ekki í notkun pressið rauða

Journey standlyftari

takkanum sem er staðsettur framan á battaríi “inn”.
Snúið honum út þegar nota á lyftarann. Þegar komin
er tími á að hlaða heyrist “píp” hljóð en góð regal er
að hlaða battarí hvert kvöld ef standlyftarinn er
notaður daglega.

2. Losið um mastrið
með því að losa um
skrúfuna.
Lyftið mastrinu upp
og leggið niður.

3. Ýtið létt niður á
mastrið og það
heyrist “kligg” og
Journey er tilbúin til
flutnings.

Gott viðhald = góð ending !

Joyerns Healthcare í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu lyftara. Þeir
leggja mikið upp úr hönnun og
vöruþróun og bjóða eingöngu tæki í
háum gæðaflokki.
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Notkunarleiðbeiningar
Journey

Stilling á handföngum
Góð stuðningshandföng.
Veitir einstaklingnum
örugga og góða stöðu á
meðan flutningi stendur

Færanlegur fótabakki.
Gefur einstaklingnum
möguleika á að þjálfa göngu á
meðan flutningi stendur.
Einnig til að auðvelda þrif á
fótbakka

Hægt er að velja um 3 stillingar, allt eftir hvað
passar best fyrir þann einstakling sem á að lyfta.
Þrýst er á handfang sem staðsett er fremst á
handfangi.

Geymsluhólf fyrir fjarstýringu
Tryggir að fjarstýringin sé alltaf á
sínum stað.

Stillanlegir hnépúðar

Hægt er að færa hana til
Hámarksþyngd notanda 155 kg
Fótastillt hjólastell
Lyftuhæð frá 72 cm til 153 cm
Snúningsradius 114,5 cm
Þvermál hjóla 100 mm að aftan og 75 að framan
Þyngsti hluti 20 kg
Hægt að leggja saman

Ýta sveifinni niður og tekið er í handfang

Hægt að stilla hluta handfangs

sem staðsett er fyrir ofan hnépúðann og

Sterklega byggður – Úr áli og auðveldari í meðferð
en sambærilegir lyftarar úr stáli.

hann stilltur í rétta hæð fyrir viðkomandi.

Fylgihlutir gera hann að mjög hagkvæmum kosti

Fjölbreytilegur, Sveigjanlegur, Gagnlegur
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Til að stilla lyftiarm – ýtið á örvarnar upp
eða niður til að færa lyftiarm í rétta
stöðu.
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Öryggisbelti til að auka
öryggi og veita meiri
stuðning.
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