
Záruka
Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným
účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG
poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly
podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě
Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že seřizovací
přístroj 10A40/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.

1. Popis a funkce
Seřizovací přístroj 10A40/A slouží jako pomoc při nastavování během zkoušky. Dva posuvné
prvky umožňují posouvat lůžko protézy v sagitální a frontální rovině. Posuvné prvky seřizovacího
přístroje mají šroubové spoje “evropského standardu”, na něž lze našroubovat adaptéry 
s  kružnicí otvorů o průměru ca 51 mm Seřizovací přístroj je určen výhradně pro užití při zkoušce
chůze v ortopedické dílně. Použití pro definitivní protézu není dovoleno.

2. Technická data
• Maximální tělesná hmotnost 100 kg
• Seřizovací rozsah max.+/- 25 mm
• Materiál aluminium/ušlechtilá ocel
• Hmotnost 260 g
• Záruka 12 měsíců

3. Montáž
Vyjměte oba posuvné prvky z pomocného adaptéru a přimontujte pomocí přiložených šroubů
se zapuštěnou hlavou lůžkové adaptéry. Nasaďte oba namontované posuvné díly zpět do seři-
zovacího přístroje a nastavte podle škály v nulové poloze. Fixace se provede utažením šesti
postranních šroubů s válcovou hlavou silou 10 Nm. Při zkoušce chůze pacienta je možno
provádět nezávisle na sobě posuny ve frontální rovině (mediálně/laterálně) a v sagitální rovině
(dopředu/dozadu).

4. Nastavení
Možnost posuvu  (až 25 mm) lze zkontrolovat na stupnici. Pomocí šesti postranních stahovacích
šroubů se utažením silou 10 Nm fixuje nastavená poloha. 
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Pozor 
Je nutno použít vždy dva z postranních šroubů s válcovou hlavou k mechanickému
upevnění posuvných prvků.


