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Dziękujemy za wybór fotela podologicznego Maxima.  

Ten fotel został zaprojektowany i wytworzony z wykorzystaniem najlepszych technologii  

i procesów, aby zagwarantować mu najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo przez długi czas. 

Fotel Maxima jest odpowiedni do fachowych zabiegów podologicznych.  

Aby zapewnić, właściwe funkcjonowanie fotela Maxima konieczne jest staranne zapoznanie się 

i przestrzeganie instrukcji zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie dokumenty 

dotyczące użytkowania fotela, a w szczególności niniejsza instrukcja obsługi, powinny być 

bezpiecznie przechowywane do wykorzystania w przyszłości. 

 

 

WPROWADZENIE  

Właściwe i bezpieczne użytkowanie fotela Maxima jest zapewnione tylko w wypadku 

przestrzegania wskazówek niniejszej instrukcji oraz, ogólnie, dołączonej dokumentacji. Dlatego 

tak ważne jest uważne zapoznanie się oraz przyswojenie sobie jej treści. Chociaż fotel jest 

dostarczany z aktywnymi i pasywnymi środkami bezpieczeństwa, wszelkie zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego użytkowania są niemożliwe do uniknięcia.  

Konieczne jest, by każdy operator urządzenia w pełni zrozumiał jego instrukcję obsługi. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym, 

niepoprawnym lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem fotela. Nie usuwać i nie uszkadzać 

naklejek, opisów i ostrzeżeń naniesionych na różne elementy fotela.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa  

i prewencji opisanych w różnych częściach niniejszej instrukcji oraz za szkody spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem. Wszelkie czynności przy fotelu (konserwacja, regulacja, naprawa, 

czyszczenie) muszą być prowadzone przez właściwie przeszkolony personel oraz zgodnie  

z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 

 

PRZEZNACZENIE  

Fotel jest zaprojektowany i wytworzony do przeprowadzania fachowych zabiegów 

podologicznych.  

UWAGA! Wszelkie użytkowanie fotela niezgodne z opisanym w niniejszej instrukcji jest 

zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niewłaściwe działanie usterki 

lub urazy osób lub szkody w mieniu spowodowane użytkowaniem fotela w inny sposób niż 

pokazano w niniejszej instrukcji. 
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KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje mające na celu zapewnienie bezpiecznej obsługi 

fotela zabiegowego. Przechowuj ją zawsze w pobliżu urządzenia, łatwo dostępną dla każdego 

użytkownika. 

 

TRANSPORT I INSTALACJA 

Fotel Maxima można podnieść ręcznie i przemieszczać w 2 do 4 osób trzymających za płytę 

bazy. Waga fotela to 76 kg. Fotel Maxima jest pakowany w kartonowe opakowanie. Otwórz 

opakowanie w następujący sposób, aby swobodnie podnieść fotel: zdejmij karton i ponieś fotel 

za podpórkę stóp i wyciągnij do góry. 

UWAGA! 

Surowo zabrania się wyjmowania fotela z opakowania za górną część (materac).  

UWAGA!  

Aby zapobiec uszkodzeniom fotela, a w szczególności tapicerki, nie używaj noża do otwierania 

pudełka. 

 

PODŁOŻE  

Podłoże, na którym stoi fotel powinno być spójne, gładkie, równe i zdolne wytrzymać ciężar 

fotela, aby zagwarantować jego stabilność.  

OŚWIETLENIE  

Użytkownik musi zadbać, aby oświetlenie w strefie pracy było wystarczające, aby zapewnić 

dobrą widoczność podczas zabiegów i widoczność wszystkich elementów fotela,  

w szczególności należy unikać szarych cieni, a także utrudniających pracę refleksów.  

INSTALACJA  

Fotel w odniesieniu do stałych elementów wyposażenia gabinetu powinien być zainstalowany 

tak, by zapewniony był łatwy dostęp w celu jego użytkowania i konserwacji. W szczególności 

należy zadbać, aby przestrzeń umożliwiająca użytkowanie miała minimum 650 mm, a odległość 

pomiędzy w pełni rozłożonym oparciem, a stałym elementem miała minimum 500 mm, aby 

zapobiec zakleszczeniu ciała przez fotel.  

POZIOMOWANIE FOTELA  

Fotel jest wyposażony w 5 nastawnych nóżek, które umożliwiają jego idealne wypoziomowanie 

i kompensowanie wad podłoża. Regulacja nóżek odbywa się poprzez ich dokręcanie  

i odkręcanie. 
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE  

Źródło zasilania elektrycznego powinno mieć napięcie i częstotliwość równe wartościom 

znamionowym fotela i kabla, jak opisano na tabliczce znamionowej fotela. 

WYMIARY 

• Długość: 200 cm  

• Szerokość: 78 cm  

• Minimalna wysokość: 52 cm  

• Maksymalna wysokość: 104 cm  

• Waga: 71 kg 

 

Dane techniczne zapisane na tabliczce znamionowej umieszczonej pod siedziskiem:  

• Napięcie: 100 – 110 – 230 V  

• Częstotliwość: 50/60 Hz  

• Maksymalne zużycie: 100 W  

• Fazy: L+N  

• Maksymalne obciążenie: 230 Kg 

 

Źródło zasilania fotela musi:  

• być chronione przed przetężeniami wyłącznikami automatycznymi 

(magnetotermicznymi) lub odpowiednio zmodyfikowanymi bezpiecznikami, moc 

interwencji zabezpieczeń musi być najniższa biorąc pod uwagę maksymalną 

przepuszczalność urządzenia 

 

• być wyposażone w urządzenie wrażliwe na uszkodzenia izolacji (różnicowe)  

o dostatecznie niskiej mocy interwencji; urządzenie to musi być umieszczone za 

urządzeniem zabezpieczającym przed przetężeniami (lub musi być z nim zintegrowane) 

  

• posiadać kable sekcji elektrycznej odpowiednie do mocy pobieranej przez fotel. Fotel 

musi być także podłączony do odpowiedniej, zewnętrznej, jednopotecnjałowej sieci 

ochronnej (uziemiony). 
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PODŁĄCZENIE  

Wetknij wtyczkę kabla zasilającego w panelu fotela i następnie wetknij wtyczkę do 

odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Jeżeli wtyczka nie jest zgodna, poproś 

wykwalifikowany personel o wymianę ich na odpowiednie do gniazdka.  

TRZYMAJ ZA WTYCZKĘ, NIE ZA KABEL PODCZAS ODŁĄCZANIA URZĄDZENIA 

 

 

UWAGA! Zdecydowanie zalecamy podłączanie wtyczki fotela do pojedynczego gniazdka, 

zarezerwowanego wyłącznie dla fotela Maxima. Zdecydowanie odradzamy korzystanie  

z rozdzielaczy, adapterów i przedłużaczy. Kabel elektryczny nie może być zwinięty 

 

ŚRODOWISKO PRACY I WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Fotel Maxima został zaprojektowany i wyprodukowany do użytkowania w zadaszonym i suchym 

środowisku.  

UWAGA! Fotel nie jest przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach o atmosferze 

wybuchowej, w obecności rzadkich proszków lub gazów powodujących korozję, kwasów, 

substancji powodujących korozję lub soli. Nie zaleca się również użytkowania fotel w obecności 

promieniowania jonizującego i niejonizującego (promieniowanie rentgenowskiej, lasery, 

mikrofale, promieniowanie ultrafioletowe).  

Warunki środowiska pracy:  

• temperatura: 5 ‐ 40° C 

• wilgotność: 30 ‐ 95 % bez kondensatu 

W przypadku krytycznych warunków środowiskowych, zaleca się zapewnienie pomieszczenia  

z odpowiednim systemem klimatyzacji, aby przywrócić normalne warunki pracy.  



 

 
 

6 
 

UWAGA! Nie należy ustawiać fotela w zbyt wilgotnym pomieszczeniu. Jeżeli fotel zamoknie, 

upewnij się, że przed ponowną eksploatacją zostanie skontrolowany przez Autoryzowane 

Centrum Serwisowe.  

Fotel Maxima nie wymaga szczególnych warunków przechowywania: w każdym wypadku, 

upewnij się, że fotel jest przechowywany w suchym i zadaszonym pomieszczeniu. Takie warunki 

muszą być utrzymywane także podczas transportu urządzenia.  

UWAGA! Dla właściwego działania wyposażenia elektrycznego, fotel należy przechowywać  

w temperaturze od -25 do +55°C i nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze przekraczającej 

+70°C. 

 

 

KONTROLA PRZED UŻYCIEM  

Przed rozpoczęciem eksploatacji fotela Maxima sprawdź czy:  

• fotel nie ma żadnych uszkodzeń powstałych w wyniku transportu i instalacji; jeżeli to 

konieczne, skontaktuj się z dystrybutorem, aby rozwiązać problem 

• wszystkie elementy opakowania zostały usunięte 

• napięcie zasilania odpowiada napięciu opisanemu w sekcji 2.6 

• urządzenia kontrolne działają prawidłowo 

Przed pierwszym uruchomieniem fotela, upewnij się, że wykwalifikowany personel 

przeprowadził próby działania w bezpiecznych warunkach. 

 

 

OPIS URZĄDZENIA 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

OBSŁUGA  

Operator obsługuje ustawienia fotela za pomocą pedału kontrolnego. Operator musi stać, aby 

kontrolować pozycje wszystkich nastawnych elementów fotela.  

UWAGA! Podczas użytkowania fotela operator musi pozostawać w zasięgu elementów 

kontrolnych fotela. Zabrania się pozostawiania działającego fotela bez opieki. Operatorzy 

powinni zachować ostrożność, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.  

OBRACANIE FOTELA  

Górna część fotela obraca się w zakresie 180°. Aby obrócić fotel, przekręć uchwyt umieszony 

pod podstawą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i popchnij fotel do 

pożądanej pozycji.  

UWAGA! Jeżeli pozycja uchwytu jest niewygodna dla operatora, pociągnij uchwyt, zablokuj  

i zwolnij go. 

 

PEDAŁ KONTROLNY I RĘCZNY PANEL KONTROLNY (OPCJONALNIE) 

 

1: Oparcie do góry 

2: Oparcie do dołu 

3: Przechylenie do góry (pozycja Trendelenburga) 

4: Przechylenie w dół (pozycja Trendelenburga) 

1+2: Fotel do góry 

3+4: Fotel w dół 

2+3: Automatyczne resetowanie do pozycji początkowej (AUT) 

Możliwe jest zatrzymanie automatycznego resetowania poprzez naciśnięcie dowolnego pedału. 
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1: Podstawa do góry 

4: Podstawa w dół 

2: Oparcie do góry 

5: Oparcie w dół 

3: Przechylenie do góry (pozycja Trendelenburga) 

6: Przechylenie w dół (pozycja Trendelenburga) 

7: Automatyczne resetowanie do pozycji początkowej (AUT) 

 

 

 

 

 

 

USTAWIENIE POZYCJI GŁOWY 

Aby ustawić pozycję głowy, wciśnij lub pociągnij oparcie głowy do momentu ustalenia 

pożądanej pozycji. 

 

USTAWIENIE POZYCJI NÓG 

Aby WYDŁUŻYĆ podpórkę, przekręć gałkę znajdującą się w pobliżu podpórki i wyciągnij 

tapicerowany element do pożądanej pozycji. Dokręć gałkę.  

Aby ROZCHYLIĆ podpórkę, złap za element tapicerowany i pchnij go w prawo lub w lewo do 

pożądanej pozycji.  

Aby OBNIŻYĆ/PODNIEŚĆ podpórkę, złap za końcowy fragment elementu tapicerowanego 

jednocześnie korzystając z dźwigni do poruszania podpórką i pchnij go w górę lub w dół. 

  

UŻYTKOWANIE FOTELA 

Maksymalne obciążenie fotela to 230 kg jest wskazane na tabliczce znamionowej fotela. Na 

fotelu może siedzieć tylko jedna osoba. Należy siadać i zsiadać z siedziska, gdy fotel jest 

ustawiony w pozycji początkowej. 

UWAGA! Na fotel należy usiąść w centralnej części siedziska.  

Nie wolno siadać i opierać się o podpórki stóp i głowy.  

UWAGA! Kończyny pacjenta muszą pozostać na fotelu podczas wszelkich zabiegów. Operator 

musi każdorazowo informować pacjenta o zamiarze poruszenia fotelem.  
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UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki mokrymi dłońmi. 

Zachowaj ostrożność, by nie zamoczyć fotela oraz by nie zbierały się na nim płyny. Natychmiast 

wysusz jakikolwiek płyn (także płyny fizjologiczne pacjenta), który zbierze się na powierzchni 

fotela.  

UWAGA! W żadnym wypadku nie usuwaj zabezpieczeń. Nie użytkuj fotela, jeżeli zabezpieczenia 

są uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane.  

Podczas zmiany ustawień fotela mogą powstać potencjalne strefy zakleszczenia ciała:  

a) pomiędzy ramieniem podnośnika i podstawą  

b) pomiędzy oparciem pleców, a tapicerką siedziska 

c) pomiędzy tapicerką oparcia pleców, a tapicerką siedziska 

Nie zbliżać kończyn do poruszających się elementów fotela, w szczególności do elementów 

wymienionych w punktach powyżej. 

 

KONSERWACJA  

Fotel został zaprojektowany i wytworzony w taki sposób, by ograniczyć wymaganą konserwację 

do minimum i zapewnić jego bezproblemowe i właściwe użytkowanie przez lata. Przy wszelkich 

czynnościach konserwacyjnych przy fotelu zaleca się przestrzeganie instrukcji zapisanych w tej 

sekcji.  

UWAGA! Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być prowadzone przez wykwalifikowany 

personel, przeszkolony w zakresie właściwych i bezpiecznych metod konserwacji.  

UWAGA! Podczas wszelkich czynności konserwacyjnych fotela należy przestrzegać instrukcji 

zapisanych w tej sekcji. Nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych fotela, gdy ten się 

porusza. Zawsze sprawdzić, czy zasilanie elektryczne fotela jest odłączone. Połóż wtyczkę  

w zasięgu wzroku podczas czynności serwisowych, aby móc w dowolnej chwili potwierdzić, czy 

odcięcie zasilania jest skuteczne. 

 

OGÓLNE ŚRODKI KONTROLI  

W sposób regularny sprawdzaj ogólny stan fotela, a w szczególności niezawodność 

zabezpieczeń i złączy elektrycznych.  

UWAGA! Nie użytkuj fotela i jakichkolwiek jego elementów, jeżeli nie jest on doskonale 

sprawny. Wyłącz fotel z eksploatacji odłączając go od zasilania i skontaktuj się z Działem Obsługi 

Klienta. 
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CZYSZCZENIE  

Czyść fotel przed każdym użyciem przykładając uwagę, aby usunąć wszelkie ślady płynów 

fizjologicznych poprzedniego pacjenta. Do czyszczenia fotela wykorzystuj ściereczkę nasączoną 

w roztworze neutralnego środka czyszczącego. Jeżeli to konieczne, zastosuj nieagresywny 

środek dezynfekujący, a następnie przetrzyj powierzchnię miękką, czystą i suchą szmatką.  

NIE UŻYWAJ PRODUKTÓW, TAKICH JAK ALKOHOL, ROZPUSZCZALNIK, WYBIELACZ, BENZYNA! 

UWAGA! Jeżeli w procesie czyszczenia powstają opary i/lub proszki, należy użyć właściwej 

osłony ochronnej i właściwie przewietrzyć pomieszczenie. Operatorzy muszą przestrzegać 

zasad użytkowania opisanych w specyfikacji bezpieczeństwa wykorzystywanych okresowo 

produktów chemicznych, a także korzystać z odpowiednich indywidualnych środków ochrony. 

 

EMISJA HAŁASU  

Poziom stałego ekwiwalentu ciśnienia akustycznego A emitowanego przez urządzenie jest 

niższy niż 70 dB (A). Pomiaru dokonano w urządzeniu podczas normalnego zastosowania, bez 

pacjenta. Maksymalne ciśnienie akustyczne 80,5 dB (C) zmierzono blisko silników. Badanie 

hałasu przeprowadzono zgodnie z wymaganiami UNI ISO 11202:1997. 

 

WARUNKI GWARANCJI (produkt do zastosowań profesjonalnych) 

1. Fotel jest objęty 2-letnim okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu zakupu 

w autoryzowanym sklepie, który powinien poświadczyć nazwę sprzedawcy i datę 

zakupu.   

2. Gwarancja zobowiązuje do darmowej wymiany lub naprawy jakiegokolwiek elementu 

urządzenia, który okazał się wadliwy z winy producenta.  

3. Gwarancja nie ma zastosowania do wszelkich elementów, które okazały się wadliwe  

w wyniku nieuważnej lub niedbałej (nieprzestrzeganie instrukcji obsługi dostarczonej 

wraz z urządzeniem) lub wadliwej instalacji lub konserwacji, naprawy przeprowadzonej 

przez nieautoryzowanych personel, szkód powstałych w transporcie lub innych 

niezwiązanych z wadami produkcyjnymi. Ponadto gwarancja nie obejmuje czynność 

powiązany z instalacją lub podłączeniem urządzenia do zasilania elektrycznego.  

4. Gwarancja nie obejmuje także przypadków wynikających z niewłaściwego użytkowania 

urządzenia.  

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody dla osób, mienia lub zwierząt 

domowych, które mogły być spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 

nieprzestrzeganiem zasad wskazanych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności 

ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.  

6. Gwarancja traci ważność, jeżeli warunki płatności nie są spełnione. 
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NAPRAWY 

Wszelkie naprawy muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel autoryzowany przez 

producenta. Wszelkie informacje na temat osób upoważnionych i konserwacji można uzyskać 

kontaktując się z dystrybutorem.  

Aby właściwie i szybko rozwiązać problem, konieczne jest przekazanie informacji o modelu  

i numerze seryjnym fotela oraz opisu zauważonej usterki np. widocznych oznak i warunków,  

w jakich się pojawiają.  

 

CZĘŚCI ZAMIENNE 

W sprawie wszelkich części zamiennych należy kontaktować się z dystrybutorem, który zamówi 

lub wskaże miejsce, gdzie są dostępne.  

UWAGA! Wszelkie gwarancje tracą ważność, jeżeli wykorzystane zostaną części zamienne inne, 

niż te zainstalowane w fotelu fabrycznie. 

 

 

 

 

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI 

Jeżeli fotel pozostaje w stanie nienadającym się do 

eksploatacji lub nie jest użytkowany przez długi czas, zaleca 

się wyłączenie go i odłączenie od zasilania.  

Fotel jest wykonany z komponentów stalowych i tworzyw 

sztucznych. Dlatego, zdecydowana większość jego 

materiałów może być skutecznie przetwarzana. Wszystkie 

produkty wykorzystane do produkcji fotela są nietoksyczne  

i bezpieczne dla zdrowia operatorów, a więc mogą być 

użytkowane bez specjalnych środków ochrony.  

Gdy fotel jest wyłączony z użytkowania lepiej jest rozdzielić poszczególne materiały do 

ponownego użycia lub selektywnego składowania. Wszystkie elektroniczne elementy fotela 

powinny zostać oddzielnie spalone w punktach selektywnej zbiórki odpadów sugerowanych 

przez władze miejskie lub inne instytucje. 
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UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

1.  Gdy produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego 

kosza na śmieci oznacza to, że jest objęty przepisami 

Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE. Musi być odebrany 

przez strumień odpadów komunalnych w wyznaczonym 

przez rząd lub władze lokalne punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów.  

 

2. Właściwe utylizowanie twoich zużytych urządzeń pomaga 

zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla 

środowiska i dla zdrowia ludzkiego.  

 

3. Więcej szczegółowych informacji o utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego uzyskasz 

kontaktując się z władzami lokalnymi lub służbą odpowiedzialną za gospodarkę 

odpadami komunalnymi.  

 

UWAGA! Demontaż fotela po zakończeniu okresu jego eksploatacji musi być przeprowadzony 

przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie obsługi oraz, gdy to konieczne, 

demontażu fotela. Korzystaj wyłącznie z odpowiedniego oprzyrządowania do urządzeń 

podnośnikowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Import i dystrybucja:    Kerpro s.c. Ewa i Marcin Bieleccy 

                   ul. Hanki Czaki 4/27  01-588 Warszawa 

                   Tel./fax: (22) 354 63 32 

                                                           www.kerpro.pl 

 


