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1. Wstęp
Gratulujemy wyboru urządzenia Innowalk Pro. Każdy człowiek ma prawo by móc się poruszać.
Misją naszej firmy jest umożliwienie ruchu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,
oraz tym, którzy wcale nie mogą poruszać się samodzielnie. Innowalk Pro to urządzenie, które
pomaga osobom niepełnosprawnym poruszać się w pozycji siedzącej lub stojącej.
Zostało ono opracowane specjalnie, aby spełnić wymagania stawiane przez instytucje takie jak
placówki rehabilitacyjne, szpitale i placówki ćwiczeniowe dla osób niepełnosprawnych.
Niniejszy podręcznik stanowi wprowadzenie do użytkowania urządzenia, a także zawiera
informacje dotyczące regulacji jego ustawień.

Ryc. 1. Innowalk Pro

2. Kto może używać Innowalk Pro?
Innowalk Pro to urządzenie wspomagające ruch w pozycji siedzącej i stojącej, przy pomocy
którego praca nóg zbliżona jest do normalnego chodu. Kroczenie umożliwia zginanie i
rozciąganie bioder, kolan i stawów skokowych.
Z urządzenia skorzystają najbardziej osoby niepełnosprawne, z potrzebą ruchu większą, niż ta,
na którą mogą sobie pozwolić, na przykład pacjenci zdiagnozowani z: porażeniem mózgowym,
różnego typu syndromami, chorobą mięśni, rozszczepem kręgosłupa, urazowym
uszkodzeniem mózgu, itd.
Innowalk Pro jest dostępny w dwóch rozmiarach: mały (Small) i duży (Large). Oba modele
zostały opisane w niniejszym podręczniku.
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Dopasowanie ustawień Innowalk Pro do nowego użytkownika zajmuje zaledwie kilka minut.
Główne mechanizmy są teleskopowe, dzięki czemu łatwo wyregulować urządzenie. Aby
powrócić do ustawień danego użytkownika, stosuje się punkty odniesienia. Regulację
ustawień dla użytkownika, który ponownie korzysta z produktu, ułatwia skorzystanie z tabeli
zawierającej wartości regulacji Innowalk Pro dla każdego z dotychczasowych użytkowników
urządzenia.

2.1 Przegląd modeli
Innowalk Pro jest dostępny w dwóch rozmiarach: małym (Small) i dużym (Large).
Poszczególne modele nieznacznie się różnią. Ich układ elektryczny jest identyczny.
Mechaniczne układy wspierające nieznacznie różnią się od siebie, dzięki czemu możliwe jest
dopasowanie produktu do użytkowników różnej wielkości. Sposób użytkowania produktów
jest bardzo podobny.
Innowalk Pro Small
Wysokość użytkownika: 100 – 145 cm
Maksymalna waga użytkownika: 65 kg
Innowalk Pro Large
Wysokość użytkownika: 145 – 190cm
Maksymalna waga użytkownika: 95kg
Informacje o Innowalk Pro znajdują się na oznaczeniu umieszczonym na pokrywie silnika.

2.2 Przeciwskazania
Celem twórców Innowalk Pro jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchu w pozycji
siedzącej i stojącej. Terapeuta, lekarz lub też inna osoba przepisująca Innowalk Pro jest
odpowiedzialna za ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z użytkowania urządzenia w
przypadku danego pacjenta.
Przeciwwskazania:
 Znaczne deformacje
 Stały przykurcz mięśni
 Łamliwość kości
 Niestabilność kości
 Niestabilność stawów
 Otwarte rany w miejscach, gdzie skóra ma kontakt z częściami urządzenia
 Zaburzenia krążenia
 Zaburzenia oddechowe
 Zaburzenia pracy serca
 Epilepsja
Ważne:
Podczas korzystania z Innowalk Pro, pacjent musi być bezwzględnie pod opieką
odpowiedzialnej osoby dorosłej.
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3. Symbole użyte w podręczniku oraz oznaczenia umieszczone na
Innowalk
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk
Należy uważnie przeczytać tekst
Tekst zawiera przydatne wskazówki
Punkt podłączenia 24V DC
Typ bezpiecznika użytego w produkcie
Pchanie zabronione

4. Ostrzeżenia
1) Innowalk Pro powinien być używany pod nadzorem wyszkolonej i odpowiedzialnej
osoby.
2) Innowalk Pro składa się z części ruchomych, które zwiększają ryzyko uszkodzenia
dłoni. Miejsca o zwiększonym ryzyku oznaczone są odpowiednią naklejką:
a) Niebezpieczeństwo uszkodzenia ręki między siedziskiem a stojakiem, podczas
włączania funkcji pozycji pionowej.
b) Niebezpieczeństwo uszkodzenia ręki na przedniej ramie, podczas korzystania z
funkcji przechylania.
c) Niebezpieczeństwo zakleszczenia pod i w pobliżu płóz, gdy Innowalk jest w ruchu.
3) Celem urządzenia jest pomoc indywidualnym pacjentom, toteż pod żadnym pozorem
nie może być ono używane przez osoby, do których nie jest specjalnie dostosowane,
4) Nie powinno się modyfikować urządzenia w sposób, który nie jest opisany w
podręczniku, lub przez osoby do tego niewykwalifikowane.
5) Innowalk Pro należy poddawać corocznej konserwacji wykonywanej przez Made for
Movement lub jej przedstawiciela.
6) Z urządzenia należy korzystać w butach pasujących do zapięć.
7) Innowalk Pro powinno się używać w pomieszczeniu.
8) Urządzenie podczas użytkowania powinno stać na twardym i równym podłożu.
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9) Nie wolno korzystać z Innowalk Pro w wilgotnym środowisku (prysznic, strefy mycia,
na zewnątrz itp.)
10) Nie wolno przesuwać urządzenia, gdy jest w nim użytkownik.
11) Innowalk Pro nie powinien znajdować się w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak
urządzenia podtrzymujące życie, czy urządzenia diagnostyczne.
12) Innowalk Pro powinien być używany wyłącznie z zasilaczem dołączonym do produktu.
13) Urządzenie powinno być przechowywane w takim miejscu, by ograniczyć dostęp
osób, które mogłyby używać Innowalk Pro jako zabawki lub zmieniać jego ustawienia.
14) Innowalk Pro należy trzymać w suchym miejscu.
15) Innowalk Pro można podnosić wyłącznie za ramę. Patrz ryc. poniżej, na którym
zaznaczono części ramy.
16) Na pracę Innowalk Pro mogą mieć wpływ inne urządzenia elektryczne znajdujące się
w pobliżu, takie jak: odbiorniki telewizyjne, telefony komórkowe lub odbiorniki
radiowe. Należy zachować 2,5-metrową odległość od nich. Jeśli Innowalk Pro nie
będzie pracował w sposób normalny, należy natychmiast zaprzestać używania
produktu.
17) Nie zaciskaj zbyt mocno sznurków na pelotach kolanowych. Możesz spowodować
uszkodzenia kolan i nóg użytkownika.
18) Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w produkcie. Zmiany mogą
doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz awarii produktu.
19) Jeśli podczas kontroli przed użytkowaniem (rozdział 4.2) zostaną zaobserwowane
jakiekolwiek nieprawidłowości, muszą one zostać wyeliminowane jeszcze przed
rozpoczęciem treningu.
20) Nie wolno naciskać na siedzenia, stojak oraz zagłówek urządzenia.
21) Pas piersiowy należy zawsze zabezpieczyć, gdy użytkownik jest w urządzeniu.
22) Stolik nie zapewnia dodatkowego bezpieczeństwa – należy zawsze pamiętać o
zapięciu pasa piersiowego, gdy użytkownik jest w Innowalk.
23) Siłowniki służą jedynie wprowadzeniu użytkownika we właściwe położenie. Nie wolno
używać ich dłużej niż przez minutę.
24) Należy zawsze upewnić się, że między skórą użytkownika a częścią urządzenia będącą
w kontakcie z użytkownikiem jest tkanina. Zminimalizuje to ryzyko powstania ran
oraz ewentualnych reakcji alergicznych. Wszystkie materiały stykające się z
użytkownikiem zostały przebadane pod kątem alergii.
25) Kable, pasy, przewody i sznurki stwarzają zagrożenie uduszeniem lub wystąpieniem
innych kontuzji. Należy zawsze nadzorować użytkowanie Innowalk oraz
przechowywać urządzenie w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osób
nieupoważnionych.
26) Nie wolno korzystać z urządzenia, zarówno z użytkownikiem, jak i bez, jeśli
temperatura otoczenia przekracza maksymalną temperaturę 35°C (rozdz. 10.2)
27) Nie należy łączyć produktu z nieautoryzowanymi akcesoriami. Może to spowodować
unieważnienie certyfikatu zgodności.
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Ryc. 2. Innowalk Pro należy podnosić za ramę.

4.1 Zastosowane części
Następujące elementy są w kontakcie z ciałem pacjenta podczas używania produktu:
 podstawy do stóp,
 pasy Velcro (rzepy) na podstawach do stóp
 peloty kolanowe i pianka wyścielająca peloty kolanowe
 siedzisko, peloty piersiowe, zagłówek, wyściółka oparcia siedziska
 pas piersiowy
Następujące elementy są w kontakcie z ciałem asystenta podczas używania produktu:
 wszystkie części niezbędne do zmiany ustawień Innowalk Pro
 wyściółki, pasy, pasy Velcro
 większość części metalowych, nieprzykrytych pokrywą silnika
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4.2 Kontrola przed użyciem
Przed rozpoczęciem treningu, codziennie należy przeprowadzić wstępną kontrolę. Należy
sprawdzić:
 Części: czy którakolwiek jest poluźniona? Jeśli tak, należy ją dopiąć lub dokręcić.
 Części: czy którakolwiek jest zniszczona? Jeśli tak, należy ją wymienić.
 Linka. Czy linka nie jest uszkodzona? Jeśli wygląda na uszkodzoną, należy ją wymienić.
 Układ elektryczny - czy kable/części elektryczne nie są uszkodzone? Jeśli tak, należy
skontaktować się z Made for Movement lub jej przedstawicielem.
 Pokrywa: jeśli w obudowie znajdują się dziury lub pęknięcia, należy ją wymienić.
 Urządzenie sterujące - jeśli w obudowie znajdują się dziury lub pęknięcia, przed
uruchomieniem Innowalk Pro należy wymienić urządzenie sterujące.
 Dźwięk: jeśli w systemie elektrycznym lub mechanicznym urządzenia występuje
dziwny dźwięk, należy skontaktować się z firmą Made for Movement lub jej
przedstawicielem.
 Czy wszystkie elementy urządzenia są sprawne? Sprawdź, czy działa urządzenie
uruchamiające oraz pozostałe funkcje mechaniczne.

Ważne: Jeśli podczas kontroli przed użyciem Innowalk Pro zaobserwowane zostaną
jakiekolwiek nieprawidłowości, powinny one zostać wyeliminowane przed rozpoczęciem
pracy urządzenia.

5. Podstawowa regulacja
Treść poniższego rozdziału zakłada, że konsultanci Made for Movement przeszkolili personel
z obsługi Innowalk Pro i nauczyli ich prawidłowo regulować produkt pod katem każdego
użytkownika oraz korzystać z produktu we właściwy sposób.

Ważne: Regulacji opisanych w niniejszym rozdziale mogą dokonywać wyłącznie osoby
wyszkolone przez Grupę Made for Movement Group AS, jej przedstawiciela lub osobę o
odpowiednich kompetencjach.

5.1. Tabela regulacji
Przed korzystaniem z Innowalk Pro po raz pierwszy przez nowego użytkownika, użytkownik
musi zostać zmierzony. Użyj pomiarów, aby wyregulować Innowalk Pro. Umieść użytkownika
w urządzeniu i wyreguluj je tak, aby było odpowiednio dopasowane.
Dla każdego użytkownika należy wyregulować następujące elementy:
 Położenie podstawy stopy na płozie
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Podstawy stopy, pozycja poprzeczna
Wysokość peloty kolanowej
Peloty kolanowe, pozycja poprzeczna
Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Położenie zagłówka
Położenie pelot piersiowych
Położenie uchwytów umożliwiających ruch ramion
Poziom kontroli spazmów
Naprężenie wyciągu bloczkowego

Regulacja każdego z elementów jest szczegółowo opisana w kolejnym rozdziale.
Przy regulacji większości elementów należy ustawić odpowiednią wartość liczbową. Wszystkie
części, które należy wyregulować dla nowego użytkownika produktu, są wyposażone w linijkę
lub skalę. Wartości dla każdej regulacji można wprowadzić do tabeli regulacji, co ułatwi
regulację Innowalk Pro drugi raz dla tego samego użytkownika.

5.2. Podstawa stopy
W Innowalk Pro dostępne są dwie wielkości podstaw stopy.

Ryc. 3. Podstawa A dla niskich
użytkowników (100 – 140 cm)

Ryc. 4. Podstawa B dla wysokich
użytkowników (130 – 190 cm)
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5.3. Położenie podstawy stopy na płozie

Śruba do uchwytu

tu odczytaj wartość
Ryc. 5. Położenie podstawy stopy

Poluźnij śrubę od uchwytu pod wspornikiem na but oraz przesuń wspornik z zapięciem do
pożądanej pozycji. Użyj przedniej krawędzi wspornika na but jako punktu odniesienia w
stosunku do wygrawerowanej linijki. Mocno zaciśnij uchwyt.

Niebezpieczeństwo przyciśnięcia: Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców/dłoni w
miejscu, gdzie płozy wychodzą z pokrywy silnika. Trzymaj ręce i stopy w bezpiecznej odległości
od tego obszaru podczas działania urządzenia.

5.4. Podstawa stopy, pozycja poprzeczna

tu odczytaj wartość

Śruba do uchwytu
Ryc. 6. Podstawa stopy, pozycja poprzeczna
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Poluźnij śruby uchwytów w górnej części zacisków oraz wyreguluj poprzeczne położenie
podstaw stóp. Wartość położenia można odczytać z przodu wspornika. Pamiętaj, aby po
regulacji mocno zakręcić śruby.

5.5 Regulacja podstawy stopy

1. Pelota kolanowa
2. Uchwyt do regulacji poprzecznego położenia peloty
kolanowej (tylko typ A)
3. Uchwyt do regulacji wysokości peloty kolanowej

4. Uchwyt do funkcji cam stop

Ryc. 7. Podstawa A - szczegóły

Niniejszy rozdział szczegółowo opisuje podstawę stóp. Dokonując jej regulacji, należy
przestrzegać wskazówek w nim zawartych.
Regulacja funkcji cam stop:

Ważne:
Funkcja cam stop uniemożliwia zbyt mocne odchylenie do tyłu peloty kolanowej, co może
spowodować nadmierne rozciągnięcie w kolanie użytkownika. Istotne jest, aby funkcja ta
została wyregulowana dla danego użytkownika przed sesją treningową w Innowalk Pro.
Funkcja cam stop zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu w kolanach użytkownika oraz
zapewnia bezpieczne użytkowanie Innowalk Pro. Można ja wyregulować zgodnie z potrzebami
każdego użytkownika. Każdą podstawę stóp należy dopasować osobno.
Aby dostosować funkcję cam stop tak, aby pelota kolanowa przesunęła się do przodu, przekręć
uchwyt (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przekręcenie uchwytu (4) w kierunku
przeciwnym przesunie pelotę kolanową do tyłu. Wartość funkcji cam stop można odczytać
między ramieniem sięgającym do peloty kolanowej a wspornikiem dla funkcji cam stop.
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Pamiętaj, aby wyregulować oba zapięcia na buty.

Tu odczytaj wartość
dla funkcji cam stop.

Ryc. 8. Podstawa stopy – funkcja cam stop

Regulacja wysokości peloty kolanowej

Ważne: Wysokość peloty kolanowej powinna być dopasowana do każdego użytkownika
indywidualnie. Pelota powinna normalnie sięgać tuż pod kolano.
Jednokrotnie przekręć uchwyt i przesuń górną część ramienia skierowaną ku pelocie
kolanowej do pożądanej pozycji. W chwili zakręcenia uchwyty, oba ramiona zostaną
zablokowane. Wartość wysokości pelot kolanowych można odczytać na przedniej części
ramienia.
Pamiętaj, aby wyregulować obie podstawy stóp.

Tu odczytaj wartość dla
wysokości peloty kolanowej.

Ryc. 9. Podstawa stopy – wysokość peloty kolanowej
Regulacja peloty kolanowej w pozycji poprzecznej (tylko typ A)
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Jednokrotnie przekręć uchwyt i przesuń wspornik w kierunku peloty kolanowej do pożądanej
pozycji. Po regulacji mocno zakręć uchwyt. Wartość wysokości peloty kolanowej można
odczytać na przedniej części ramienia.
Pamiętaj, aby wyregulować obie strony.

Tu odczytaj wartość dla
wysokości peloty kolanowej.

Ryc. 10. Podstawa stopy – poprzeczna pozycja peloty kolanowej

5.6 Wysokość siedziska

Góra

Dół

Ryc. 11. Regulacja wysokości siedziska
Wyreguluj wysokość siedziska naciskając w górę i w dół przełącznik umieszczony z tyłu
Innowalk Pro. Odczytaj wartość z linijki po prawej stronie siłownika, pod siedziskiem.
Wysokość siedziska powinna być ustawiona tak, aby powstał kąt 90 stopni między udami a
łydką użytkownika, przy stopach użytkownika w zapięciach na buty.
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Tu odczytaj wartość

Ryc. 12. Skala określająca wysokość siedziska

Ważne: Nie wolno regulować wysokości siedziska, gdy w Innowalk Pro jest użytkownik!

5.7 Głębokość siedziska
Głębokość siedziska można regulować, gdy siedzisko jest w pozycji siedzącej lub półpionowej.

Ważne: Nigdy nie wolno regulować głębokości siedziska, gdy w Innowalk Pro jest
użytkownik!
Dobrze wyregulowana głębokość siedziska da użytkownikowi lepsze poczucie bezpieczeństwa
i komfortu w pozycji siedzącej, podczas ruchu do pionu i w pozycji stojącej, oraz zapewni mu
lepsze utrzymanie geometrii między poszczególnymi pozycjami.
Nieprawidłowa regulacja głębokości siedziska spowoduje przesuwanie pasa piersiowego
podczas przechodzenia z pozycji siedzącej do stojącej oraz ryzyko, że użytkownik będzie stał
ze zgiętymi kolanami.
Wyreguluj głębokość siedziska dopasowując długość prętów mechanizmu równoległego pod
siedziskiem.
Stojak
1. Górny uchwyt
2. Dolny uchwyt
3. Blokada górna
4. Blokada dolna

Ryc. 13. Regulacja głębokości siedziska
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Skala

Pręt

Ryc. 14. Regulacja głębokości siedziska
Aby zwiększyć głębokość siedziska
1) Poluzuj dwa uchwyty.
2) Podnieś dolną blokadę.
3) Przechyl stojak do przodu, aż niższy pręt osiągnie pożądaną wartość lub aż stojak
się zatrzyma.
4) Zwolnij dolną blokadę i pozwól ramieniu blokującemu wrócić na miejsce.
Usłyszysz kliknięcie.
5) Podnieś górną blokadę
6) Przechyl stojak z powrotem do pozycji pionowej
7) Zwolnij górną blokadę i pozwól ramieniu blokującemu wrócić na miejsce.
Usłyszysz kliknięcie.
 Jeśli głębokość siedziska jest nadal nieprawidłowa, powtórz czynności 2-7.
8) Mocno zakręć uchwyty (1 i 2), aby zabezpieczyć położenie siedziska.
Wartość głębokości siedziska można odczytać na skali znajdującej się na prętach pod
siedziskiem.
Odczytana tu wartość powinna być taka sama jak wartość zmierzona na
użytkowniku; kolano – krętarz.
Aby zmniejszyć głębokość siedziska, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
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Ryc. 15. Regulacja głębokości siedziska

5.8 Położenie zagłówka
Poluźnij miękki uchwyt i wyreguluj zagłówek do pożądanej wysokości. Po regulacji zaciśnij
uchwyt. Położenie poduszki zagłówka można regulować poluźniając uchwyty 1/3 przy
ramionach. Poduszka zagłówka powinna gwarantować użytkownikowi komfortowe
podparcie, gdy jego głowa spoczywa na poduszce.

Ważne: Zagłówek dołączany w standardzie do produktu nadaje się do użycia wyłącznie przez
osoby potrafiące utrzymać głowę w stabilnej pozycji. W przypadku innych użytkowników
należy zastosować specjalny zagłówek.
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Uchwyty
Miękki uchwyt

Ryc. 16. Regulacja zagłówka

5.9 Położenie pelot piersiowych
Poluzuj miękki uchwyt przy oparciu i przesuń oparcie do pożądanej pozycji, zarówno
poprzecznej, jak i pionowej. Peloty piersiowe mają dwie wartości: wysokość i szerokość.
Odczytaj wartość z górnej krawędzi zacisku i nad środkiem miękkiego uchwytu. Wprowadź po
obu stronach takie same ustawienia. Manipulacja gałką zwalniającą umożliwi ci odchylenie
oparcia do tyłu. Spowoduje to otwarcie przestrzeni siedziska i ułatwi przeniesienie
użytkownika do Innowalk Pro lub wyjęcie go z urządzenia.
Oparcie
Linijka
Peloty piersiowe
Gałka zwalniająca
Linijka
Miękki uchwyt
Tu odczytaj wartość
dla wysokości
Tu odczytaj wartość
dla szerokości

Ryc. 17. Regulacja pelot piersiowych
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5.10 Kontrola spastyczności
Innowalk Pro wyposażony jest w mechanizm kontroli spastyczności. Jeśli podczas treningu
uruchomi się spastyczność użytkownika, silnik się wyłączy. Po kilku sekundach silnik
automatycznie wznowi pracę i stopniowo będzie zwiększał prędkość do poprzednio wybranej
prędkości. Wrażliwość mechanizmu kontroli spastyczności można wyregulować
potencjometrem po prawej stronie pokrywy silnika.
Im wyższy poziom kontroli spastyczności, tym więcej siły musi użyć pacjent na urządzeniu
przed zatrzymaniem silnika. Funkcja kontroli spastyczności jest przydatna na wstępnym etapie
przyzwyczajania się do urządzenia, do chwili oswojenia się użytkownika z jego ruchem i
rytmem.

Pokrętło funkcji kontroli
spastyczności

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Ryc. 18 Regulacja mechanizmu kontroli spastyczności
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5.11 Ruch kończyn górnych
Innowalk Pro jest wyposażony w uchwyty, które umożliwiają ruch kończyn górnych.

Ważne: Z funkcji ruchu kończyn górnych wolno korzystać wyłącznie jeśli użytkownik potrafi w
sposób kontrolowany trzymać uchwyty.
Uchwyty można regulować, aby dopasować je do aktualnego użytkownika Innowalk Pro.
Poluźnij zaciski na uchwytach i wyreguluj wysokość oraz położenie uchwytów. Zamknij zaciski
po regulacji i upewnij się, że nie zmienią swojego położenia.
Jeśli chcesz korzystać z Innowalk pro bez funkcji ruchu kończyn górnych, poluźnij zaciski i
zdejmij uchwyty. Zamknij zaciski, aby zapobiec ich odpadnięciu.

Ważne: Nie wolno używać tej funkcji i stolika terapeutycznego (rozdział 5.14) jednocześnie.

Uchwyty

Ryc. 19 Funkcja ruchu kończyn górnych

19

5.12 Naciąg linki
Naciąg linki znajduje się z tyłu obudowy silnika. Jego zadaniem jest podtrzymanie linki
przebiegającej z lewej na prawą stronę peloty kolanowej. Pas główny/linka zapewnia
prawidłowe położenie łydki użytkownika podczas treningu.
Dla Innowalk Pro Small
Długość linki można regulować, przesuwając dźwignię przy naciągu linki. Regulacja długości
ułatwia zaczepienie karabinków o peloty kolanowe oraz umożliwia asystentowi dostosowanie
naprężenia linki podczas treningu.
Aby wyregulować dźwignię, przytrzymaj uchwyt, jednocześnie zwalniając trzpień ustalający.
Ustaw dźwignię w odpowiedniej pozycji. Puść trzpień ustalający i przesuń dźwignię aż trzpień
powróci na miejsce do jednego z otworów.

Ważne: Przed zamocowaniem linki/pasów do pelot kolanowych, upewnij się, że jest
nieuszkodzona i że swobodnie przesuwa się na napinaczu. Jeśli linka jest splątana lub
uszkodzona, przed użyciem należy ją rozplątać/wymienić.

Uchwyt
Trzpień ustalający
Dźwignia

Otwory
Ryc. 20 Naciąg linki
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Dla Innowalk Pro Large
Długość pasa głównego można regulować korzystając z korby znajdującej się z tyłu napinacza.
Przekręć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zacieśnić pas główny, lub przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara, aby pas poluźnić. Regulacja długości pasa głównego ułatwia
zaczepienie karabińczyków oraz umożliwia asystentowi dostosowanie naprężenia pasa
głównego podczas treningu.

Ważne: Przed zaczepieniem pasa głównego upewnij się, że pas jest nieuszkodzony. Jeśli pas
jest splątany lub uszkodzony, przed użyciem należy go rozplątać/wymienić.

Mechanizm wahadłowy
Prowadnica
Korba
Składany uchwyt

Ryc. 21 Napinacz pasa (Innowalk Large)
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5.13 Stolik terapeutyczny

Ważne: Nie wolno używać stolika terapeutycznego i funkcji ruchu ramion jednocześnie.
Stolik jest mocowany do Innowalk Pro na wsporniku znajdującym się na stojaku. Wysokości
wspornika nie można regulować zaciskami. Należy w tym celu użyć narzędzi.

Trzpień montażowy
Trzpień ustalający

Ryc. 22 Wspornik stolika

Ryc. 23. Stolik zamontowany na Innowalk Pro
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Pokrywa rączki
Trzpień ustalający
Przycisk szybkiego zwalniania

Ryc. 24 Montaż stolika na wsporniku
Umieść pokrywę rączki na trzpieniu montażowym. Naciśnij przycisk pod trzpieniem
montażowym. Spowoduje to wskoczenie pokrywy na miejsce ponad trzpieniem. Podczas
montażu lub demontażu stolika warto trzymać stolik w sposób redukujący siłę trzpienia.
Stolik może być ułożony w dwóch pozycjach. Pierwsza z nich jest przed użytkownikiem, a druga
z boku użytkownika. Pozycja ta przydaje się, gdy trzeba zrobić więcej miejsca, aby umieścić
użytkownika w urządzeniu lub go z niego wyjąć. Ściągnij na dół trzpień ustalający, trzymający
stolik w miejscu, oraz przesuń go do kolejnej pozycji. W momencie wskoczenia stolika na
miejsce usłyszysz kliknięcie.

Regulacja położenia stolika terapeutycznego

Ryc. 25 Regulacja położenia stolika terapeutycznego

Śruba motylkowa

Stolik można przechylać i przesuwać do tyłu i do przodu. Poluźnij dwie śruby motylkowe pod
stolikiem i odpowiednio wyreguluj położenie stolika. Po regulacji mocno zakręć śruby
motylkowe.
Demontowanie stolika z Innowalk
Przytrzymaj stolik jedną ręką, a drugą ręką przyciśnij guzik szybkiego zwalniania. Można teraz
zwolnić stolik z trzpienia.
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Regulacja wspornika stolika terapeutycznego
Aby wyregulować kąt, poluźnij śrubę/śruby kluczem imbusowym 5 mm z tyłu zacisku oraz
przechyl wspornik pod pożądanym kątem. Aby dokonać precyzyjniejszej regulacji, można
wyjąć jedną śrubę. Po regulacji mocno zakręć śrubę/śruby.

Śruba
Śruba

Ryc. 26 Regulacja kąta wspornika stolika terapeutycznego
Aby wyregulować wysokość wspornika znajdującego się na stojaku, poluźnij cztery śruby na
wsporniku kluczem imbusowym 5mm oraz przesuń wspornik na pożądaną wysokość. Mocno
zakręć śruby.

Poluźnij wszystkie 4 śruby

Ryc. 27 Regulacja wysokości wspornika stolika terapeutycznego
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5.14 Wyświetlacz
Innowalk Pro jest wyposażony w wyświetlacz, znajdujący się przed użytkownikiem. Elastyczny
statyw umożliwia wygięcie wyświetlacza pod pożądanym kątem.
Na ekranie wyświetlają się następujące informacje:
RPM - liczba obrotów na minutę
SPEED - prędkość w km/h
NUMBER OF STEPS - łączna liczba kroków w sesji
TIME zas sesji treningowej
PULS - niepodłączony

Ryc. 28 Wyświetlacz
Wymiana baterii:

Delikatnie naciśnij przycisk blokujący na pokrywie
baterii. Unieś i odsuń pokrywę.

Ryc. 30. Wymiana baterii krok 1
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Wymień dwie baterie. Uwaga: Użyj nowych baterii AAA.
Zwróć uwagę na kierunek +/- wkładania baterii.

Ryc. 31. Wymiana baterii krok 2

Załóż tylną pokrywę.

Ryc. 32. Wymiana baterii krok 3

Ważne: Z zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi tego typu odpadów.
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6. Jak korzystać z Innowalk Pro
6.1. Czas trwania treningu
Innowalk Pro jest przeznaczony do użytku zarówno w profesjonalnych klinikach, jak i w
środowisku domowym. Grupa Made for Movement zasadniczo zaleca półgodzinne sesje
treningowe.
Fizjoterapeuta powinien dokonywać kontroli stanu zdrowia użytkownika i jeśli zajdzie taka
potrzeba, odpowiednio dopasować ilość treningów.

Ważne: Zdecydowanie zalecamy, aby między każdą sesją treningową wyłączyć urządzenie
przynajmniej na 10 minut.
Urządzenie zatrzyma się po godzinie ciągłego użytkowania. Celem tej funkcji nie jest
zapewnienie bezpieczeństwa.

6.2. Podłączenie zasilacza

Ważne: Używać można jedynie zasilacza dołączonego w zestawie do urządzenia.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia zasilacza, nowy zasilacz można zamówić w firmie
Made for Movement AS.
Typ: Zasilacz Protek PMP220SF-14 Class II
Model: PMP220SF-14
Specyfikacja techniczna: 47-63Hz 90-264V 2,5–1,2A
Nr części:
Zasilacz Protek PMP220SF-14
Kabel do zasilacza

300394
105675

Zasilacz może być podłączony do uziemionego gniazdka o mocy od 90 – 264V AC
Drugi koniec zasilacza musi być podłączony do gniazdka na pokrywie silnika, oznaczonego tą
naklejką.
Ważne: Po podłączeniu urządzenia do prądu, przed użyciem
urządzenia sterującego należy poczekać na sygnał dźwiękowy.
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Przyłącze urządzenia sterującego

Przyłącze zasilacza

Ryc. 33. Przyłącze urządzenia sterującego

Ryc. 34. Przyłącze zasilacza

Odłączanie urządzenia: Odłącz zasilacz od gniazdka.

Ważne: Po zakończeniu treningu należy odłączyć urządzenie od prądu.

6.3. Bezpiecznik i lampka wskaźnika
Innowalk Pro jest wyposażony w bezpiecznik znajdujący się na prawo od pokrywy silnika. W
celu jego wymiany lub kontroli należy obrócić górną część uchwytu bezpiecznika i zdjąć
nakładkę.
Lampka wskaźnika
Uchwyt bezpiecznika

Ryc. 35. Uchwyt bezpiecznika
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Ważne: Używaj wyłącznie dołączonego bezpiecznika:

Lampka pali się na zielono, gdy urządzenie podłączone jest do prądu, a przyciska awaryjny jest
w pozycji wyłączonej. Oznacza to, że Innowalk jest gotowy do użytku.

6.4. Buty
Innowalk Pro jest kompatybilny z większością butów. Konsultanci, bądź reprezentanci firmy
Made For Movement AS mogą udzielić pomocy w razie wątpliwości, czy dany rodzaj buta może
zostać użyty, czy nie. Włóż buty i zaciśnij pasy Velcro lub sznurówki.

6.5. Przygotowania
Wyreguluj elementy zgodnie z wskazówkami w rozdziale 5. Następna część zakłada, że
Innowalk Pro został już dopasowany do użytkownika.
Upewnij się, że peloty piersiowe są odchylone na boki, są luźne, pas biodrowy jest otwarty, a
peloty kolanowe przechylone są do przodu na płozy. Innowalk Pro jest gotowy, by umieścić w
nim pacjenta.

Pas piersiowy
Peloty piersiowe
Peloty kolanowe

Ryc. 36. Przygotowania przed transferem użytkownika do urządzenia

29

6.6. Transfer
Użytkownik może teraz zostać przeniesiony do urządzenia. Ważne jest, aby Innowalk Pro
został ustawiony na pozycję siedzącą. Osoba, która przenosi użytkownika na Innowalka
powinna uczynić to w taki sposób, by użyć jak najmniej wysiłku.

By ograniczyć wysiłek zarówno użytkownika, jak i osoby przenoszącej pacjenta do urządzenia,
zaleca się korzystanie z podnośników.

6.7. Zabezpieczenie użytkownika
Kiedy użytkownik zostanie już umieszczony w Innowalk Pro, ważne jest, aby tułów
użytkownika spoczywał na oparciu.

Oparcie

Pas piersiowy

Siedzisko

Ryc. 37. Zabezpieczenie użytkownika

Ważne: Użytkownik powinien siedzieć wyprostowany, dopóki peloty górne nie zostaną
zabezpieczone pasami z rzepem.
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6.8. Zapięcie butów
Umieść buty w podstawach stóp. Pociągnij buty do tyłu tak, aby tylna część buta dotknęła
zapiętka. Zamocuj pasy z rzepami na stopie i odpowiednio zapnij. Ważne, aby pas był napięty
tak, żeby uniemożliwić ruch stopy i zmianę jej pozycji.

Klamra
Pas z rzepem

Zapiętek
Ryc. 38. Zapięcie buta

6.9. Zapięcie pasa/linki do pelot kolanowych
Przesuń uchwyt na napinaczu do góry. Spowoduje to poluźnienie pasa głównego/linki, który
będzie połączony z pelotami kolanowymi oraz znacznie ułatwi asystentowi zahaczenie.

System napinający
Uchwyt napinacza

Ryc. 39. System napinający i uchwyt (Innowalk Pro Small)
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Mechanizm wahadłowy
Prowadnica
Korba
Składany uchwyt

Ryc. 40 System napinający (Innowalk Large)
Upewnij się, że nic nie uwiera użytkownika w łydkę. Wyprostuj zgięcia na ubraniach
użytkownika. Teraz można zahaczyć karabińczyk z pasem głównym o zaczep na pelotach
kolanowych.

Pelota kolanowa
Karabińczyk
Pas główny (linka)

Ryc. 41. Pelota kolanowa i karabińczyk
Napręż pas główny przesuwając uchwyt napinacza w dół.
Ważne: Nie zaciskaj zbyt mocno głównego pasa na pelotach kolanowych! Może to sprawiać
użytkownikowi ból! Mogą również wystąpić obrażenia kolan i nóg.
Ważne: Upewnij się, że pas główny nie dotyka żadnych elementów Innowalk Pro, powodując
ich szybsze zużycie lub uszkodzenie.
Ważne: Przed zamocowaniem pasa głównego do pelot kolanowych upewnij się, że jest on
nieuszkodzony. Jeśli pas jest splątany lub uszkodzony, przed użyciem należy go
rozplątać/wymienić.
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7. Gotowość do użytku
7.1. Urządzenie sterujące
Pacjent umieszczony jest bezpiecznie w Innowalk Pro i urządzenie może zostać włączone.

Ważne: Odpowiedzialna osoba nadzorująca użytkowanie Innowalk Pro jest odpowiedzialna za
wszystkie regulacje wykonywane za pomocą urządzenia sterującego.

Góra: ponoszenie użytkownika do pozycji stojącej
Zwiększanie prędkości silnika
Dół: obniżanie użytkownika do pozycji siedzącej
Zmniejszania prędkości silnika
Stop: zatrzymuje ruch silnika
Start: rozpoczyna ruch silnika

Ryc. 42. Urządzenie sterujące

Przytrzymaj guzik, kiedy podnosisz lub obniżasz pacjenta w urządzeniu, a także kiedy
zwiększasz lub zmniejszasz prędkość silnika. Zmiana prędkości następuje w sposób płynny. By
rozpocząć lub zakończyć pracę nóg, wystarczy krótkie przyciśnięcie guzika.
W chwili naciśnięcia guzika, słychać sygnał dźwiękowy z układu elektronicznego urządzenia.
Ważne: Po podłączeniu urządzenia do prądu, przed użyciem urządzenia sterującego
należy poczekać na sygnał dźwiękowy.
Niebezpieczeństwo: Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy
urządzenia, gdyż kontakt rąk z mechanizmem obniżającym i podnoszącym lub
płozami gdy Innowalk Pro jest włączony grozi zmiażdżeniem palców.
Ważne: Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
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7.2. Wskaźnik prędkości
Prędkość urządzenia kontrolowana jest przez urządzenie sterujące. Prędkość początkowa to
ok. 10 rpm (revolutions per minute – obroty na minutę).
Prędkość zmienia się w sposób płynny, aż do ok. 85 rpm. (dla Innowalk Large: 75 rpm)
Standardowe ustawienie dla przyspieszenia od 10 rpm do prędkości maksymalnej wynosi 4
sekundy, co stanowi maksymalną prędkość przyspieszenia. Konsultant Made for Movement
lub przedstawiciel firmy może wyregulować prędkość przyspieszenia do niższego poziomu.
Innowalk Pro zatrzymuje się natychmiast po włączeniu przycisku "stop".

7.3. Przechylenie przedniej części TILT
Funkcja przechylenia przedniej części ułatwia użytkownikowi stabilniejsze siedzenie lub stanie
w Innowalk Pro.

Przechylenie w górę
Przechylenie w dół

Ryc. 43. Regulacja przechylenia TILT
W chwili naciśnięcia guzika, słychać sygnał dźwiękowy z układu elektronicznego urządzenia.

Ryc. 44. Przechylenie w min. pozycji

Ryc. 45. Przechylenie w max. pozycji

Funkcja przechylenia przedniej części jest przydatna, gdy użytkownik ma zostać umieszczony
w urządzeniu lub z niego wyjęty. Pozycja odchylona pomaga utrzymać użytkownika w miejscu
podczas mocowania pasa piersiowego i zapięć butów.
Można obniżyć kąt przechylenia przed rozpoczęciem ruchu.
Funkcji przechylenia można użyć, aby zapewnić użytkownikowi większe podparcie pleców
podczas treningu. To ułatwienie dla pacjentów mających trudności z kontrolą górnej części
ciała lub głowy.
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7.4. Jak wyjąć pacjenta z urządzenia?

Ważne: Przed obniżeniem osoby do pozycji siedzącej zawsze należy poluźnić pas biodrowy.
Wyłącz silnik i trzymaj przycisk "down" na urządzeniu sterującym, aż użytkownik nie znajdzie
się w pozycji siedzącej. Upewnij się, że użytkownik siedzi bezpiecznie na siedzisku, zanim
rozpoczniesz wypinanie go z urządzenia. Odepnij buty z zapięć.
Można otworzyć peloty piersiowe i odchylić je na boki. Przytrzymuj pacjenta, by nie upadł.
Użytkownik jest w tej chwili odpięty z urządzenia i można go przenieść własnoręcznie lub przy
użyciu wyciągu.

Ważne: Po zakończeniu treningu należy odłączyć urządzenie od prądu.

8. Wyposażenie i regulacja
8.1. Awaryjne zatrzymanie
Innowalk Pro wyposażony jest w przycisk awaryjnego zatrzymania. Znajduje się on po prawej
stronie pokrywy silnika. Jeśli zajdzie taka potrzeba wciśnij guzik by zatrzymać pracę silnika i
odłączyć Innowalk Pro. Aby zwolnić przycisk awaryjnego zatrzymania, pociągnij go w kierunku,
który wskazuje strzałka. System jest zasilany i wszystkie jego funkcje działają.

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Ryc. 46. Przycisk awaryjnego zatrzymania
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8.2. Transport wewnątrz pomieszczenia
Z przodu Innowalk Pro znajdują się dwa koła. NIE służą one do transportu, lecz do umożliwienia
przechylenia przedniej ramy urządzenia.

Ważne: nie używaj przednich kółek do przesuwania Innowalk Pro
Tylna rama jest wyposażona w gumowe hamulce. Uniemożliwiają one przesuwanie Innowalk
Pro, gdy w urządzeniu znajduje się użytkownik. Na tylnej części ramy znajdują się dwa koła.
Podczas podnoszenia przedniej ramy, gumowe hamulce nie mają kontaktu z podłożem, a koła
na tylnej ramie umożliwiają przesunięcie Innowalk Pro.

Ważne: Urządzenie jest bardzo ciężkie. Zastosuj odpowiednią technikę przenoszenia.

Ważne: chcąc przesunąć Innowalk Pro, podnieś urządzenie za uchwyt transportowy z przodu.

Ważne: Pod żadnym pozorem nie wolno przenosić urządzenia z użytkownikiem w środku!

Ryc. 47. Przechyl Innowalk Pro, by przewieźć go w inne miejsce
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8.3. Koła transportowe (dodatkowe wyposażenie)
Aby ułatwić przesunięcie Innowalk Pro Large, można zamontować koła.

Ważne: Nie wolno korzystać z kół transportowych, jeśli w Innowalk Pro jest użytkownik!

Ryc. 48. Koła transportowe

8.4. Przeglądy techniczne
Made for Movement lub jej przedstawiciel powinni przeprowadzać przeglądy techniczne
Innowalk Pro. Konieczne jest przeprowadzenie do trzech przeglądów rocznie.
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9. Rozwiązywanie problemów


Jeśli silnik lub zespół napędowy nie działają, należy sprawdzić:
o Czy zasilacz podłączony jest do kontaktu? Jeśli nie, podłącz zasilacz.
o Czy przycisk awaryjnego zatrzymania jest wciśnięty? Jeśli tak, przekręć go
zgodnie ze wskazówkami zegara, tak, aby wyskoczył.



Jeśli Innowalk Pro nie reaguje na urządzenie sterujące, sprawdź:
o Czy przewód łączący urządzenie sterujące z pokrywą silnika jest
prawidłowo podłączony? Jeśli nie, podłącz go prawidłowo.
o Czy na przewodzie urządzenia sterującego są widoczne uszkodzenia? Jeśli
tak, wymień przewód.



Dla Innowalk Pro Large: Jeśli siłowniki pod siedziskiem nie reagują na
urządzenie sterujące, należy włączyć "homing"
o Naciśnij i przytrzymaj przynajmniej przez pięć sekund zarówno przycisk
"up", jak i "down" na urządzeniu sterującym.
 Siłowniki zaczną się ruszać, aby w końcu osiagnąć poziom zadany.
 Po zakończeniu tej sekwencji, siłowniki powinny normalnie
reagować na urządzenie sterujące.

Naciśnij i przytrzymaj przynajmniej przez pięć sekund

Ryc. 49. Uruchomienie "homing" dla siłowników pod siedziskiem


Jeśli żaden z wyżej wymienionych punktów nie opisuje zaistniałego problemu,
należy skontaktować się z firmą Made for Movement.
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10. Informacje techniczne
10.1 Oznakowanie

Ryc. 50. Oznakowanie Innowalk Pro
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Typ BF Zastosowana część

Uwaga, zajrzyj do dołączonych dokumentów IEC 60601-1

Sprzęt klasy II (podwójna izolacja)

10.2 Dane i wymiary:
Dane i wymiary - Innowalk Pro Small
Najszersze miejsce
Długość

cm
cm

75,5
150

Najwyższe miejsce w pozycji stojącej
Najwyższe miejsce w pozycji siedzącej
Maksymalna waga użytkownika
Wysokość użytkownika
Masa produktu

cm
cm
kg
cm
kg

210
154
65
100-145
120

Najszersze miejsce
Długość

cm
cm

75,5
170

Najwyższe miejsce w pozycji stojącej
Najwyższe miejsce w pozycji siedzącej
Maksymalna waga użytkownika
Wysokość użytkownika
Masa produktu

cm
cm
kg
cm
kg

210
154
95
145-190
125

Dane i wymiary - Innowalk Pro Large
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Zasilacz Innowalk
Zasilacz, wejście

Zasilacz, wyjście

Zasilacz zamienny Innowalk
Zasilacz, wejście

Zasilacz, wyjście
Silnik
Temperatura pracy
Temperatura magazynowania i
transportu
Wilgotność podczas pracy
Wilgotność magazynowania i
transportu
Ciśnienie atmosferyczne

AC 100-240V
DC 24V 12.5 amp. 300W

AC 90-264V
DC 24V 9.2 amp. 220W

50 – 60 Hz 3,3 – 1,4A

47 – 63 Hz 2.5 – 1.2A

300W
oC
oC

+5 - +40
-40 - +70

%
%

15-93
15-93

kPA

70-109

Oczekiwana żywotność serwisowa produktu głównego, akcesoriów, urządzenia sterującego i
zasilacza: 5 lat

Bezpiecznik

10.3 Ogrzanie po transporcie lub przechowywaniu
w temp. poniżej 5°C
Jeśli Innowalk był transportowany lub przechowywany w temperaturze poniżej 5°C, należy go
przed użytkowaniem ogrzać. Niska temperatura może spowodować awarię przełączników i
spowolnienie mechanizmów.
Przed korzystaniem z urządzenia należy pozostawić go, aby temperatura produktu zbliżyła się
do temperatury otoczenia.
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11. Specyfikacja techniczna
11.1 Gorące powierzchnie
Żadna z powierzchni Innowalk Pro nie nagrzewa się podczas użytkowania.

Ważne: Jeśli którakolwiek z powierzchni Innowalk Pro rozgrzewa się podczas użytku, należy
natychmiast przerwać trening i odłączyć zasilanie urządzenia. Przyłącze jest oznakowane tym
symbolem, umieszczonym po prawej stronie pokrywy silnika:

11.2 Silnik
zasilanie 24V DC, bezszczotkowy serwomotor

11.3 Kontrola silnika
Cyfrowa kontrola prędkości - to jednostka wrażliwa na elektrostatykę. Na pracę urządzeń
elektrycznych takich jak Innowalk Pro mogą mieć wpływ inne urządzenia elektryczne
znajdujące się w pobliżu, takie jak: odbiorniki telewizyjne, telefony komórkowe lub odbiorniki
radiowe. Jeśli Innowalk Pro nie będzie pracował w sposób normalny, należy natychmiast
zaprzestać używania produktu. Innowalk Pro nie powinien znajdować się w pobliżu urządzeń
elektrycznych podtrzymujących życie ani medycznych urządzeń diagnostycznych.

11.4 Materiały
Zastosowano materiał odporny na korozję. Poszczególne części Innowalk Pro są wykonane z różnych
materiałów: stali, aluminium, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego i tkaniny. Większość części
zagrożonych korozją jest odpowiednio zabezpieczona.
Zastosowano następującą obróbkę powierzchniową:
o Czernienie (stal)
o Malowanie proszkowe
o Anodowanie (aluminium)
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12. Badania i atesty
Technologia zastosowana w Innowalk Pro jest opatentowana oraz opatrzona
zarejestrowanym znakiem towarowym.
Urządzenia Innowalk Pro spełniają konieczne wymogi i inne stosowne postanowienia
dyrektyw:
IEC 60601-1 wydanie 3
IEC 60601-1-2 wydanie 3
IEC 60601-1-6 wydanie 3
IEC 60601-1-11 wydanie 1 NS EN60529
MDD 93/42 ECC 190345-1
NS-EN ISO 14971:2007
NS-EN 12182 :2012
Niniejszy podręcznik użytkownika został dostarczony w komplecie z produktem. Można go
także pobrać z naszej strony internetowej: www.madeformovement.com

43

44

13. Konserwacja

Ważne: Jeśli konserwacja nie jest prowadzona ani dokumentowana, dwuletnia gwarancja jest
nieważna.

Użytek codzienny:

Wykonaj kontrolę wstępną zgodnie ze
wskazówkami w rozdziale 4.2.
Między treningami różnych użytkowników
należy myć urządzenie.

Co roku:

Made for Movement lub jej przedstawiciel
powinni przeprowadzać coroczną kontrolę
Innowalk Pro.

Okresowa konserwacja:
Made for Movement projektuje i produkuje unikatowe urządzenia wspomagające stanie,
trenowanie i chodzenie u osób niepełnosprawnych. Urządzenia te składają się, między innymi,
z ruchomych części zapewniających niezakłóconą pracę oraz łatwe i bezpieczne użytkowanie.
Niektóre z tych części oraz inne kluczowe elementy ulegają zużyciu i po pewnym czasie
wymagają wymiany. Poniżej znajduje się lista najszybciej zużywających się części. Inne części
również ulegają zużyciu wskutek użytkowania urządzenia oraz/lub wzorca ruchu
użytkowników, dlatego je również należy wymieniać.
Zużyte części są zwykle wymieniane w ramach tzw. eksploatacji (do trzech razy w roku) lub
gdy podczas użytkowania okaże się, że element się zużył. Należy pamiętać, że aby
obowiązywała gwarancja, należy czyścić i konserwować urządzenie.
Potencjalnie zużywające się części w okresie gwarancyjnym: Poduszki/siedzisko, pasy główne
i podstawa haka.
Potencjalnie zużywające się części między 2 a 5 rokiem*: podstawa stopy z pelotą kolanową,
płoza, siłownik, funkcja cam stop, wyciąg bloczkowy, peloty piersiowe, urządzenie sterujące i
pasy. Dodatkowe wyposażenie zawierające poduszki, części ruchome lub poddawane dużej
sile również mogą się zużywać i wymagać wymiany.
* Większość tych części zużywa się zwykle po wielu latach, lecz urządzenie opracowane przez
MFM umożliwia trening w pozycji pionowej użytkownikom o nietypowym wzorcu ruchu, siły i
chodu, dlatego też tempo zużycia części w ogromnym stopniu zależy od indywidualnego
użytkowania sprzętu.

14. Usuwanie odpadów / recykling
Wszystkie metalowe elementy Innowalk Pro można poddać recyklingowi. Części elektryczne i
płytki drukowane należy dostarczyć do zatwierdzonej placówki lub przesłać Grupie Made for
Movement AS.
Pokrywy, części metalowe itp. można usunąć jak zwykłe odpady.
Z bateriami zastosowanymi w wyświetlaczu należy postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami lub należy je dostarczyć Grupie Made for Movement lub jej przedstawicielowi.
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15. Czyszczenie i dezynfekcja
Innowalk Pro można czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z delikatnym mydłem. Można
używać zwykłych produktów do czyszczenia domu. Nie wolno myć urządzenia pod ciśnieniem
ani stosować żadnych innych mechanicznych technik czyszczenia.
Innowalk Pro można dezynfekować substancjami czyszczącymi na bazie alkoholu.

Ważne: Między treningami różnych użytkowników należy myć urządzenie.

Ważne: Nie wolno stosować wody pod ciśnieniem ani innych płynów bezpośrednio na
ruchome części ani na elektronikę.

16. Ponowne użytkowanie
Po pewnym okresie użytkowania, Innowalk Pro można przygotować do ponownego użytku.
Produkt należy dostarczyć do Made for Movement AS lub jej przedstawiciela. Tam urządzenie
zostanie odświeżone: serwis obejmie wymianę zużytych części, kontrolę bezpieczeństwa i
kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego.
Jeśli przekroczył już swoją oczekiwaną żywotność serwisową (5 lat), części zapewniające
bezpieczeństwo zostaną zbadane i, w razie potrzeby, wymienione.
Aby skorzystać z powyższej usługi, należy spełnić następujące warunki:




Wcześniejszych napraw sprzętu dokonywała firma Made for Movement lub jej
przedstawiciel
Corocznych przeglądów serwisowych i kontroli bezpieczeństwa dokonywała
firma Made for Movement lub jej przedstawiciel
Urządzenie Innowalk Pro było użytkowane normalnie i zgodnie z podręcznikiem
użytkownika.
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17. Gwarancja
Grupa Made for Movement AS przyznaje dwuletnią gwarancję na nowe urządzenia Innowalk
Pro. Gwarancja ta nie obejmuje dodatkowego sprzętu ani części wykonanych na zamówienie
przez podmioty inne niż Grupa Made for Movement AS. Gwarancja nie obejmuje również
szybko zużywających się części (szczegóły w rozdziale 13).
Aby zapewnić ważność gwarancji, należy spełnić następujące przesłanki:
 Szkolenie personelu i coroczna konserwacja wykonywana przez Made for
Movement lub jej przedstawiciela
 Naprawy gwarancyjne musi uprzednio zatwierdzić Grupa Made for Movement
 Została przeprowadzona konserwacja i kontrola wstępna, co potwierdzają
dokumenty.
 Corocznych przeglądów serwisowych i kontroli bezpieczeństwa dokonywała
Grupa Made for Movement lub jej przedstawiciel
 Urządzenie Innowalk Pro było użytkowane normalnie i zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
URZĄDZENIE:
………………………………………………………………………………………………………….
DATA SPRZEDAŻY:
………………………………………………………………………………………………………….
NUMER SERYJNY:
………………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli Innowalk Pro nie działa w sposób satysfakcjonujący, prosimy o kontakt.

Made for Movement Group AS Roedmyrlia 2
3735 Skien Norway
Tel. +47 35 50 51 20
Fax +47 35 50 51 21
info.no@madeformovement.com
www.madeformovement.com
BRN: NO 991 237 615 VAT

EO-FUNKTION POLSKA
Stawnica 33, 77-400 Złotów
Tel. +48 605 749 492
info@eo-funktion.pl
www.eo-funktion.pl
NIP 767 166 18 21
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EO-FUNKTION POLSKA s.c.
Roma Łuczak, Adam Kołakowski
Stawnica 33, 77-400 Złotów
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