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1.- Svarīgi

Pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un nepieciešamības gadījumā saglabājiet to.

Ja nevarat izlasīt vai saprast kādu brīdinājumu, piezīmi vai instrukciju, pirms produkta lietošanas sazinieties ar pārdevēju, pretējā
gadījumā varat tikt nodarīts kaitējums.

Pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai ortopēdu.



2.- Lietotās ikonas marķējumā un instrukcijā

Ražotājs Ražošanas datums

Medicīnas ierīce Ievērojiet drošības
norādījumus

Maksimālais lietotāja svars kg Atbilstības deklarācija

Uzmanību, iesprūšanas draudi Pārbaudiet instrukcijā

Informācija par produkta
pārstrādi Pārstrāde

SN Produkta sērijas numurs LOT Produkta partijas numurs

REF Produkta reference vai kods

3.- Paredzētā lietošana

Ratiņkrēsls ir palīglīdzeklis, kas ļauj cilvēkiem brīvi pārvietoties, sēžot, neizmantojot apakšējās ekstremitātes.

4.- Produkta apraksts

Pieejamie modeļi

Modelis Apraksts



Line R600 Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi

Line R300 Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 300 mm aizmugurējie riteņi

Line Giro Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi un Giro sistēma

Line Duo Viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi un Duo sistēma

Line Plus
Viegls manuālais ratiņkrēsls no alumīnija ar dalītu atzveltni. 600 mm aizmugurējie riteņi ar noņemamām asīm (ātrā
atlaišana). Ietver pavadošās bremzes

Sport Line
Aktīvs manuālais ratiņkrēsls, viegls, izgatavots no alumīnija ar zemu atzveltni. 600 mm pneimatiskie (piepūšamie)
aizmugurējie riteņi ar noņemamām asīm (ātrā atlaišana)

Pediatric
Line

Bērnu ratiņkrēsls, viegls manuālais ratiņkrēsls izgatavots no alumīnija ar fiksētu atzveltni. 550 mm aizmugurējie riteņi ar
izvelkamām asīm (ātrā atlaišana)

5.- Brīdinājumi un drošība

Šo drošības pasākumu neievērošana var izraisīt nopietnus savainojumus.

Nepārsniegt maksimālo lietotāja svara ierobežojumu 140kg.
Pirms lietošanas ievērojiet locīšanas un montāžas instrukcijas un pārliecinieties, ka visas krēsla daļas ir droši nostiprinātas.
Lietojot un ceļojot, jums jābūt ļoti uzmanīgiem.
Izvairieties no ķermeņa pārmērīgas sasvēršanas, kā rezultātā ratiņkrēsls var zaudēt līdzsvaru, izvairieties no pēkšņiem
paātrinājumiem un bremzēšanas, kā arī nebrauciet ātri, lai ratiņkrēsls paliktu stabils.
Samaziniet ātrumu, ja tas atbilst apstākļiem (šķēršļi, slapjas virsmas, stiprs vējš, šauras vietas utt.).
Īpaša piesardzība ir nepieciešama, šķērsojot rampas, apmales un citas virsmas, kas izraisa līmeņa izmaiņas. Rampām jābūt
pietiekami platām, lai nodrošinātu drošu pāreju. Nebrauciet pa nogāzi, kas ir stāvāka par 12°, jo tas var būt bīstami. Slīpuma
virsmai jābūt stingrai un neslīdošai. Jūs varat braukt augšup un lejup pa apmalēm ar kāda cita palīdzību.

Kāpnes ir nepārvarams un bīstams šķērslis ratiņkrēsla lietotājiem. Ja nav alternatīvu ceļu uz kāpnēm, piemēram, rampas, lifti
vai platformu lifti, pārvietojieties pa kāpnēm ar viena vai vairāku citu cilvēku palīdzību. Viņiem jātur krēsls aiz tā fiksētajām,
nenoņemamajām daļām.
Minimālie izmēri ratiņkrēslā lietojamiem pacēlājiem ir:
Izmantojamais dziļums > 1200 mm - Izmantojamais platums > 900 mm - Attālums starp durvīm > 800 mm - Virsmas laukums >
1,5 m²
Ratiņkrēslā ir grūti pārvietoties pa nelīdzenām virsmām, piemēram, salauztu ceļa virsmu, granti, zāli, smiltīm, dubļiem vai
segumu, un tas var pat izraisīt kritienus.
Drošības apsvērumu dēļ, veicot jebkādu pārsēšanos ratiņkrēslā, izmantojiet stāvbremzes.
Nekariet neko uz krēsla atzveltnes vai rokturiem, kas var izraisīt krēsla apgāšanos.

Pēc krēsla regulēšanas iesakām pārbaudīt visas krēsla skrūves. Ir normāli, ka tikai no ikdienas lietošanas skrūves un uzgriežņi
var kļūt vaļīgi. Ja tā notiek, sazinieties ar savu izplatītāju.
Bremzes ir paredzētas lietošanai kā stāvbremzes, nevis lai palēninātu vai apturētu krēslu kustībā. Forta neuzņemas atbildību par
nepareizas lietošanas sekām.
Visas noņemamās sastāvdaļas ir jāsamontē uzmanīgi, lai izvairītos no traumām vai ratiņkrēsla bojājumiem.
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai ratiņkrēsls ir pilnībā atlocīts un noņemamās sastāvdaļas ir nostiprinātas un pareizi
novietotas.
Lai brauktu augšup vai lejup pa kapnēm, ietvi, utt., ratiņkrēslam jābūt pilnībā atvērtam un kājām uz pēdām uz kāju  balstiem.
Ratiņkrēsls nav piemērots lietošanai kā sēdeklis mehāniskajā transportlīdzeklī.
Ratiņkrēsliem ar pneimatiskajām riepām regulāri jāpārbauda spiediens riepās. Mēs iesakām pārbaudīt katru nedēļu.
Pirms ratiņkrēsla lietošanas pārliecinieties, vai visas detaļas ir droši nostiprinātas un labā darba kārtībā.



Nomainiet visas ratiņkrēsla sastāvdaļas, kas ir nolietotas vai bojātas.

Pirms ratiņkrēsla lietošanas pārbaudiet riteņu stāvbremzes. Kad riteņi ir bloķēti, bremžu lokiem ir jāapstādina riteņu griešanos.
Kad stāvbremzes ir atlaistas, riteņiem jāspēj brīvi griezties. Izmantojiet tikai Forta piegādātos piederumus un detaļas.
Lietošanas laikā neregulējiet ratiņkrēslu.
Neizmantojiet ratiņkrēslu uz slapjas, apledojušas vai sniegotas nogāzes.
Uzturiet ratiņkrēslu tīru un labā lietošanas kārtībā..
Visi ratiņkrēsli satur vai var saturēt plastmasas detaļas, kuras sadedzinot var radīt toksiskas gāzes. Nepakļaujiet ratiņkrēslu vai
kādu no tā sastāvdaļām spēcīgam karstumam, kas var izraisīt to vai to aizdegšanos.
Baseina ūdens, smiltis un jūras ūdens satur hloru un citas ķīmiskas vielas, kas sabojā ratiņkrēslu, iekšējos gultņus un
stiprinājumus. Ja ratiņkrēsls ir pakļauts kādam no šiem apdraudējumiem, neaizsargātās detaļas jāieeļļo ar eļļu un vazelīnu
(izsmidzināmu), un ratiņkrēsls ir jānomazgā.

Mēs iesakām regulāri pārbaudīt vai skrūves ir pievilktas, jo ikdienas lietošanas laikā tās var kļūt vaļīgas.

Drošības pasākumi konkrētiem modeļiem:
LINE DUO
250mm riteņus izmantojiet tikai iekštelpās, īsām distancēm un šaurām ejām.
Lietojot Duo sistēmu, esiet uzmanīgi, lai apģērbs vai ķermeņa daļas netiktu iespiestas.
LINE GIRO

Noņemot lielos 600 mm riteņus, pārliecinieties, ka ass ir pilnībā bloķēta un ievietota korpusā.
Grozāmos riteņus izmantojiet tikai īsām distancēm un šaurām ejām.
Lai uzbrauktu apmalēm, izmantojiet 600mm riteņus.
Lietojot Giro sistēmu, esiet uzmanīgi, lai apģērbs vai ķermeņa daļas netiktu iespiestas.
Darbības no kā nepieciešams izvairīties:
Neizmantojiet ratiņkrēslu ar vienu mazu un vienu lielu riteni, lai pārvadātu cilvēku, vienmēr izmantojiet divus vienāda izmēra
riteņus aizmugurē.
Nevediet personu tikai ar GIRO KIT riteņiem.
Nezimantojiet GIRO KIT kā pedāli, lai paceltu priekšējos riteņus vai uzbrauktu apmalēm.
Neizmantojiet GIRO KIT ārtelpās, piemēram, dārzos, parkos, uz ietvēm.
Neizmantojiet GIRO KIT uz apmalēm, nelīdzenas vai nestabilas zemes, piemēram, smiltīm, dubļiem
utt. Nekādā gadījumā nebojājiet un nepārveidojiet GIRO KIT komponentus.

LINE TERMINAL

6.- Salikšana un lietošana

Montāža un salocīšana

Ratiņkrēslam pirms lietošanas nav nepieciešama montāža, izņemot kāju balsti, kas nav piestiprināti piegādājot. Kāju un roku balstu
montāžai nav nepieciešami nekādi instrumenti.

1. Kāju balsti tiek uzstādīti, novietojot tos uz rāmja vadotnēm,
nospiežot uz ratiņkrēsla ārpusi un bīdot balstus, līdz tie ir
vajadzīgajā augstumā. Atlaidiet slēdzeni, un kāju balsts
paliks fiksētā stāvoklī. Kāju balstu var arī pagriezt uz iekšu
vai uz āru, pavelkot to līdz vadotnes augšdaļai.

2. Lai piestiprinātu roku balstus, vienkārši novietojiet tos uz
vadotnēm un viegli spiediet uz leju, lai tie nofiksētos vietā.

3. Lai noņemtu roku balstus, rīkojieties pretējā virzienā. Pirms velciet uz augšu, nospiediet atbloķēšanas sviru.



Pielāgošana lietotājam

Lietotājam jāņem vērā trīs svarīgas lietas, izvēloties vieglu manuālo ratiņkrēslu.

Pirmkārt, paredzētā lietotāja augumam un svaram, t.i., ratiņkrēslam vienmēr ir jāatbilst tā lietotājam. Otrkārt, skaidri norādiet, ko
darīsiet ratiņkrēslā (pārvietošana, locīšana utt.). Visbeidzot, kāda ir vide, kurā tiks izmantots ratiņkrēsls.
Tabulā sniegti ieteikumi, kas jāņem vērā, izvēloties ratiņkrēslu, lai tas atbilstu konkrēta lietotāja vajadzībām:

LIETOTĀJA MĒRĪJUMI SAISTĪTS AR RATIŅKRĒSLA MĒRĪJUMI

Roku garums Stumšanas disku
sasniedzamība

Leņķis starp roku un apakšdelmu 120°, turot pie stumšanas diska

Augstums no galvas līdz grīdai Redzes attālums

Augstums elkoņi-grīda Roku balsta augstums 20mm virs elkoņa ar izstieptām rokām

Ceļu augstums Attālums no kāju balsta
līdz sēdeklim

Kāju balsta augstums 100-130mm

Attālums sēžamvieta-
buttock-ceļa aizmugure

Attālums kāju
balsts-sēdeklis

Sēdekļa atstarpe 25mm starp augšstilbiem un roku balsta sāniem

Kāju garums Sēdekļa dziļums 30-50mm starp sēdekli un ceļa aizmugurējo daļu

Gurnu platums Sēdekļa platums 25mm atstarpe starp augštilbiem un roku balsta sāniem

Ceļa leņķis Sēdekļa un kāju balsta
slīpums

Sēdekļa slīpmums 1-4° uz aizmuguri

Attālums paduse-gurni (platākā
gurnu daļa)

Atzveltnes augstums Atzveltne 25 mm zem lāpstiņas

Aptuvenais svars Ratiņkrēsla izturība Lietotāja maksimālais svars 140 kg
Ratiņkrēsla lietošana

Šajā sadaļā sniegti pamata ieteikumi par ratiņkrēsla lietošanu personai, kas to izmanto, un jebkuram pavadonim:

Pirms ratiņkrēsla lietošanas pārliecinieties, ka tas ir pareizi pozicionēts un visas tā daļas ir atlocītas droši  nostiprinātas.
Lai aizsniegtu un paceltu kādu priekšmetu, pavērsiet priekšējos ritentiņus pret objektu. Pirms pārvietojat ķermeni, lai sasniegtu
objektu, iedarbiniet stāvbremzes, lai ratiņkrēsls būtu stabils.
Ratiņkrēsls ir jāvada vai jāpārvieto droši un efektīvi. Sēdeklim jābūt iestatītam tādā augstumā, lai lietotājs varētu satvert
stumšanas disku ar leņķi starp roku un apakšdelmu aptuveni 120º. Atzveltnei jābūt nedaudz noliektai uz aizmuguri.
Ir svarīgi saglabāt vienmērīgu tempu, lai pēc iespējas samazinātu nogurumu. Ja vēlaties iet ātrāk, katru grūdienu vajadzētu
padarīt īsāku un stumšanu ar lielāku biežumu, paturot prātā, ka īsie grūdieni palielina stabilitāti un garie sitieni dod lielāku
impulsu.
Ātrumu iesakām samazināt, turot pie stumšanas diskiem un pakāpeniski samazinot ātrumu līdz ratiņkrēsls apstājas.
Stāvbremzes nedrīkst izmantot bremzēšanai kustībā, tas var būt bīstami.
Lai pagrieztos, ar vienu roku satveriet stumšanas disku un stumiet to atpakaļ, ar otru roku stumiet otru disku uz priekšu. Jo tālāk
katra roka virzās, jo asāks pagrieziens.
Tukšu ratiņkrēslu var transportēt gan ar transportlīdzekli, gan avio.



600 mm riteņiem balstoties uz zemi, pavelciet gredzenu, un KIT GIRO 75 mm ritenis nokritīs no horizontālā stāvokļa un
balstīsies uz zemi. Ja nepieciešams, spiediet ar kāju uz atbalsta plāksnes, kas paredzēta šim nolūkam, lai pabeigtu pagriezienu,
un atstājiet riteni vertikāli, kā nepieciešams lietošanai. To pašu atkārtojiet ar otru riteni.

Pārbaudiet, vai esat nevainojami nofiksējis sprūdratu, un izmantojiet ratiņkrēslu ar mazajiem riteņiem uz zemes un lielajiem
riteņiem piepaceltiem no zemes. Noņemiet lielos riteņus tikai pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai sprūdrats ir pilnībā nobloķēts. Tas
nozīmē, ka ratiņkrēslam tagad ir mazāks pagrieziena loks

Lai atgrieztos pie 600 mm riteņu lietošanas, rīkojieties šādi: piestipriniet 600 mm riteņus, ja tie ir noņemti. Tie joprojām būs
piepacelti no zemes. Paceliet ratiņkrēslu no roktura, lai palīdzētu atbloķēt sprūdratu un pavelciet gredzenu. Pavelciet GIRO KIT
atpakaļ horizontālā stāvoklī.
Kad GIRO KIT netiek lietots, tas horizontālā stāvoklī var būt vērsts atpakaļ vai uz priekšu.
Lai redzētu kā darbojas sistēma, iesakām noskatīties video: https://www.fortasl.es/en/wheelchairs/standard/line-giro.php
GIRO KIT var izmantot tikai iekštelpās nelielos attālumos, lai izbrauktu vai manevrētu šaurās vietās, piemēram, šaurās durvju
ailēs, vannas istabās, liftos utt.
Bremzes jāiedarbina, kad persona nav ratiņkrēslā bez 600mm riteņiem.

Duo sistēmas lietošanaystem

Tranzīta bremzes Duo sistēmai ir pieejamas kā papildpiederums. Tranzīta bremzes ļauj bloķēt 250 mm riteņus, lai apturētu ratiņkrēsla
kustību, kad tiek izmantoti 250 mm riteņi. Aktivizējiet bremzes, lai apturētu ratiņkrēsla kustību neatkarīgi no tā, vai 250 mm riteņi
atrodas ārpusē vai iekšpusē.
.

Līdz pusei salocītas atzvetnes izmantošana

1. Lai atlocītu atzveltni (lai to novietotu vertikāli), nospiediet
katra mehānisma pogu un velciet rokturus uz augšu un uz
priekšu, līdz tie atrodas vēlamajā pozīcijā. Atlaidiet pogas,
un atzveltne tiks nofiksēta.

2. Lai nolocītu atzveltni, stāviet aiz ratiņkrēsla, nospiediet
pogas katrā atzveltnes sānu ārpusē un nospiediet rokturus
uz leju.

https://www.fortasl.es/en/wheelchairs/standard/line-giro.php


Aizmugures bremžu izmantošana

7.- Tehniskā specifikācija

Konkrētie izmēri katram ratiņkrēslu klāsta modelim ir norādīti zemāk. Visi mērījumi ir milimetros (mm), izņemot svaru, kas ir kilogramos
(kg). Mērvienības nav parādītas tabulā lasīšanas ērtībai un vietas trūkumam.

Mērījumu pielaide šajā instrukcjā norādītajiem izmēriem: ±10 mm
Svara pielaide: ±0.5 kg
Slīpuma pielaide: ± 2 º
Sēdekļa slīpums: 3º
Atzveltnes slīpums: 93º
Maksimālais lietotāja svars: 140 kg
Sēdekļa materiāls: Polyester/Nylon

Konkrētie izmēri katram ratiņkrēslu klāsta modelim ir norādīti zemāk. Visi mērījumi ir milimetros (mm), izņemot svaru, kas ir kilogramos
(kg). Mērvienības nav parādītas tabulā lasīšanas ērtībai un vietas trūkumam.

A B C D E F G H I J

Augstum
s Garums Sēdekļa

augstums
Sēdekļa
dziļums

Aizmugurē
jo riteņu
diametrs

Priekšējo
riteņu

diametrs

Garums
bez kāju
balstiem Platums

Atzveltnes
augstums
(auduma

daļa)

Sēdekļa
platums

K Svars

Line R600
Izmērs 38 41 45 48 52 56

A 915 915 915 915 915 915

B 1070 1070 1070 1070 1070 1070

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 600 600 600 600 600 600

F 200 200 200 200 200 200

G 810 810 810 810 810 810

H 560 590 630 660 700 740

I 400 400 400 400 400 400

J 360 380 430 460 500 540

K 13,21 13,28 13,35 13,42 14,46 14,53

Line R300



Izmērs 38 41 45 48 52 56
A 915 915 915 915 915 915

B 980 980 980 980 980 980

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 300 300 300 300 300 300

F 200 200 200 200 200 200

G 680 680 680 680 680 680

H 540 570 610 640 680 720

I 400 400 400 400 400 400

J 360 380 430 460 500 540

K 11,84 11,90 11,96 12,02 13,05 13,11

Line Giro

Izmērs 38 41 45 48 52 56
A 915 915 915 915 915 915

B 1070 1070 1070 1070 1070 1070

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 600 600 600 600 600 600

F 200 200 200 200 200 200

G 810 810 810 810 810 810

H 560 590 630 660 700 740

I 400 400 400 400 400 400

J 360 380 430 460 500 540

K 15,49 15,56 15,63 15,70 16,74 16,81

Line Duo
Izmērs 38 41 45 48 52 56

A 915 915 915 915 915 915

B 1070 1070 1070 1070 1070 1070

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 600 600 600 600 600 600

F 200 200 200 200 200 200

G 810 810 810 810 810 810

H 560 590 630 660 700 740

I 400 400 400 400 400 400

J 360 380 430 460 500 540

K 15,98 16,05 16,12 16,19 17,23 17,30

Line Pluss

Izmērs 38 41 45 48 52 56
A 915 915 915 915 915 915

B 1070 1070 1070 1070 1070 1070

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 600 600 600 600 600 600

F 200 200 200 200 200 200

G 810 810 810 810 810 810



H 560 590 630 660 700 740

I 400 400 400 400 400 400

J 360 380 430 460 500 540

K 13,21 13,28 13,35 13,42 14,46 14,53

Sport Line

izmērs 38 41 45 48 52 56
A 770 770 770 770 770 770

B 930 930 930 930 930 930

C 510 510 510 510 510 510

D 410 410 410 410 410 410

E 600 600 600 600 600 600

F 150 150 150 150 150 150

G 720 720 720 720 720 720

H 560 590 630 660 700 740

I 320 320 320 320 320 320

J 360 380 430 460 500 540

K 12,90 12,97 13,04 13,11 14,15 14,22

Pediatric Line

Izmērs 36 38 41 45
A 890 890 890 890

B 920 920 920 920

C 460 460 460 460

D 380 380 380 380

E 550 550 550 550

F 150 150 150 150

G 750 750 750 750

H 530 550 580 620

I 400 400 400 400

J 340 360 390 430

K 12,36 12,43 12,50 12,57

8.- Kopšana un apkope

Ja produkts netiek kopts un uzturēts ideālā stāvoklī, pastāv negadījuma risks.

Regulāra profilaktiskā apkope ļauj uzturēt ratiņkrēslu optimālā darba stāvoklī un atklāt un atrisināt nelielas problēmas, kas laika gaitā
var izvērsties par lielām kļūmēm. Tas ne tikai uzlabo ikdienas drošību, bet arī ietaupa laiku un naudu ilgtermiņā.

Piezīme: Bojājumu gadījumā jebkurš remonts ir jāveic autorizētam speciālistam.
Vispārīgi ieteikumi
Tālāk ir aprakstītas dažas no visbiežāk veiktajām  ratiņkrēsla apkopes un kopšanas darbībām:

Turot ratiņkrēslu tīru un ideālā stāvoklī, tas uzlabos tā veiktspēju un izskatu.
Mēs iesakām izmantot velosipēdu tīrīšanas un apkopes līdzekļus, piemēram, smēreļļas, aerosola baloniņus, mitras drānas utt.
Ja krēsls ir bijis pakļauts ūdens iedarbībai no lietus, dušas utt., iesakām to nosusināt ar drānu. Izsmidziniet nedaudz velosipēda
eļļas uz auduma un uzklājiet to uz savienojumiem un asīm.
Lai mazgātu audumus, izmantojiet neitrālas ziepes ar maksimālo temperatūru 30ºC. Negludiniet un nežāvējiet.
Pārbaudiet krustveida savienojuma uzgriezni, ja tas ir vaļīgs, pievelciet ar uzgriežņu atslēgu.

DARBĪBA REGULARITĀTE



Krēsla salocīšana un piederumu pārbaude Katru dienu

Skrūvju un uzgriežņu stāvoklis Reizi nedēļā

Pumpējamie riteņi Reizi nedēļā

Stumšanas disku stāvoklis Reizi nedēļā

Bremžu stāvoklis Katru dienu

Tīrīšana Katru dienu

Plaisu pārbaude Reizi nedēļā

Eļļošana Reizi nedēļā

Polsterējums Reizi nedēļā

Demontāžas mehānisms Reizi mēnesī

Regulējamas detaļas Reizi mēnesī

Gultņi Reizi mēnesī
Giro Line modeļa specifiskā apkope un pārbaude

Reizi nedēļā notīriet to ar mitru drānu un neitrālālu ziepjūdeni, ja nepieciešams.
Periodiski ieeļļojiet svienojumus ar velosipēdu vai šujmašīnu eļļu.
Regulāri pārbaudiet vai visi uzgriežņi un skrūves ir pievilktas.
Mehāniska apkope jāveic pilnvarotam piegādātājam
Ja pamanāt jebkādas strukturālas problēmas vai darbības traucējumus, nelietojiet ratiņkrēslu un sazinieties ar savu pilnvaroto
tehnisko pakalpojumu sniedzēju.
Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Pretējā gadījumā  garantija tiks anulēta.

9.- Produkta pārstrāde

10.- Produkta uzglabāšana

Ja produkts netiek pareizi uzglabāts, tas var tikt bojāts, izraisot negadījuma risku.

Neglabājiet šo produktu ilgu laiku siltuma avota tuvumā vai saulē (piemēram, loga priekšā vai radiatora tuvumā) vai
aukstuma avota tuvumā.

Neuzglabāt produktu liesmu un dzirksteļu tuvumā.

Uzgabāt produktu šādi:
Uzglabāt sausā un vēsā vietā.
Sargāt produktu no putekļiem, rūsas, iesaiņojot maisā to vai, iepakojot kastē.
Glabājiet visas noņemtās detaļas vai komponentus kopā vienuviet, lai tie nesajauktos ar kaut ko citu vai nepazustu.



11.- Paredzamais kalpošanas laiks

Produkta paredzamais lietderīgais lietošanas laiks ir 3 gadi normālos lietošanas, drošības un apkopes apstākļos. Pēc šī laika produktu
var lietot tik ilgi, kamēr tas ir ideālos lietošanas un apkopes apstākļos. Dažas daļas vai komponenti jebkurā gadījumā var būt
jānomaina normāla nolietojuma dēļ īsākā laikā par šo laiku.



12.- Garantijas nosacījumi un serviss

Garantijas nosacījumi::

Garantija uz detaļām un ražošanas defektiem attiecas tikai uz oriģinālajiem Forta izstrādājumiem, kas iegādāti no pilnvarotiem
izplatītājiem.
Garantija ir spēkā  3 gadus no iegādes datuma konstrukcijai un komponentiem, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus:

Tikai oriģinālajiem FORTA izstrādājumiem, kas iegādāti no pilnvarotiem izplatītājiem, attiecas garantija uz detaļām un ražošanas
defektiem.
Par jebkādiem produkta defektiem nekavējoties jāpaziņo pārdevējam.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par defektiem, kas radušies nepareizas lietošanas, nolaidības vai šajā rokasgrāmatā
sniegto norādījumu neievērošanas dēļ.
Garantijas laikā Forta bez maksas salabos vai nomainīs jebkuru detaļu, kas izrādīsies bojāta nepareizas montāžas vai materiālu
dēļ.
Garantija tiek pilnībā anulēta, ja izstrādājumam tiek veiktas nepareizas modifikācijas vai pielāgojumi, vai, ja tiek uzstādītas
detaļas vai papildaprīkojums, kas nav piegādāts produkta modelim.
Garantija neattiecas uz rūsas bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai nolaidības, vai darbības, vai šķidruma, vai

gāzes dēļ, kas var sabojāt izstrādājumu.

GARANTIJA NESEDZ NEKĀDU CEĻOJUMA PROBLĒMU SEKĀM, ĪPAŠI JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR TRANSPORTU,
PEĻŅAS NEIZDEVUMIEM, IZDEVUMIEM UTC.

Forta neuzņemās nekādu atbildību šādos apstākļos:

Normāls produkta nolietojums  vai neatbilstoša/nepareiza ietošana.
Pircēja vai trešās personas veiktās montāžas vai remonta defekti.
Neuzmanīga rīcība, apkope vai nepiemērotu detaļu izmantošana.
Remonts vai modifikācijas, kas veiktas neoficiālās darbnīcās.
Forta neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies lietotājam vai jebkurai trešajai pusei jebkura
produkta modifikācijas vai izmaiņu rezultātā.
Garantija neietver arī modifikācijas, kas veiktas, izmantojot neoriģinālās rezerves daļās.

Garantijas sertifikāts jānosūta uz FORTA, S.L. kopā ar pirkuma rēķina fotokopiju 15 dienu laikā no pirkuma datuma. Lai apstiprinātu
garantiju, lietotājam ir jāiesniedz garantijas sertifikāts, uz kura ir zīmogs tās tirdzniecības vietas zīmogs, kurā prece tika pārdota.
Garantijas sertifikātu varat lejupielādēt šeit: www.fortasl.es/en/manuales/doc/GARANTIA CONTRACTUAL.pdf.

13.- Veiktā testēšana un izmēģinājumi

FORTA produkti atbilst Medicīnas ierīču Direktīvas MDR (EU) 2017/745, IV pielikumam, ir ar CE marķējumu un ir izstrādāti un
pārbaudīti saskaņā ar UNE-EN ISO 12183:2014. Forta ir pienākums apliecināt savu produktu atbilstību vairākām būtiskām prasībām.
Ir standarts, kas nosaka pārbaudes un testēšanas metodes, lai pierādītu produktu atbilstību šīm prasībām. Standarti, kuriem produkts
atbilst, ir uzskaitīti zemāk:

Īss attiecīgā likuma apraksts Pašreizējais likums

Ražotāja sniegtā informācija UNE-EN 1041:2009+A1:2014

Kvalitātes pārvaldības sistēma UNE-EN ISO 13485:2018

Riska pārvaldība UNE-EN ISO 14971:2020

Medicīnisko ierīču un manuālo ratiņkrēslu testēšana
UNE-EN 12182:2012
UNE-EN 12183:2019

Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums UNE-EN ISO 10993-1:2021

Ugunsdrošības testi
UNE-EN 1021-1:2015
UNE-EN 1021-2:2015

Maksimālā kravnesība 140 kg

https://www.fortasl.es/en/manuales/doc/GARANTIA%20CONTRACTUAL.pdf


14.- Ražotājs
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