
Brugsanvisning
dynamic pacer. Den dynamiske gåtræner.

dynamic pacer.



Tusind tak.

Kære kunde!
Vi vil gerne have lov til at takke dig, fordi du har købt dette produkt og for din tillid til os. 

Før du tager produktet i brug, beder vi dig om at læse brugsanvisningen nøje og om at 

følge den. Vær opmærksom på, at henvisninger og fremstillinger i denne brugsanvisning 

kan afvige afhængig af, hvad slags udstyr du har. Vi forbeholder os retten til at foretage 

tekniske ændringer.

Vigtig information!

Sørg venligst for at denne brugsanvisning opbevares sammen med produktet.

Dit schuchmann-team
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05 1. Forberedelse.

1.1 Levering
Når du modtager produktet, bedes du kontrollere at det er fuldstæn-
dig, at det ikke har fejl og se efter eventuelle transportskader. Kontroller 
varen i nærheden af leverandøren. Hvis det opstår transportskader, må 
der oprettes en reklamation sammen med leverandøren. Send en skriftlig 
reklamation til den ansvarlige leverandør (se punkt 9.5).

1.2 Sikkerhedstiltag før brug
Rigtig brug af gåtræneren kræver nøjagtig og grundig oplæring af med-
hjælperen. Før du tager gåtræneren i brug første gang, beder vi dig om 
at læse brugsanvisningen nøje og om at følge den. Polsterdele kan blive 
varme i direkte sollys. Dæk disse steder eller beskyt gåtrænerne mod 
direkte sollys.

1.3 Sikker bortskaffelse
For bevaring og beskyttelse af miljøet, for at forhindre forurening og for at 
forbedre genanvendelse af råstoffer (recirkulering) må du følge punkt 1.3.1 
og 1.3.2 i bortskaffelsesinformation.

1.3.1 Emballage
Emballagen fra produktet skal opbevares, hvis det senere skulle blive 
nødvendig at transportere produktet. Hvis produktet sendes tilbage til os 
for reparation eller i tilfælde af garanti, beder vi dig bruge originale kasse 
så produktet pakkes optimalt. Lever emballagematerialer til recirkulering 
afhængig af materialet. Lad ikke emballagematerialer ligge rundt om-
kring uden opsyn, da de kan være kilder til fare.

1.3.2 Produkt
Råstofferne som er brugt i produktet, leveres til recirkulering afhængig af 
materiale (se materialeinformation under punkt 2.1).

1.4 Placering af brugsanvisningen
Opbevar brugsanvisningen på et trygt sted og sikre dig, at den følger 
med produktet ved mulig genbrug.



06 2. Produktbeskrivelse.

2.1 Materialeinformation
Enkeltdele (møtrikker, bolte, skruer osv.) er galvaniseret, belagt med nikkel 
eller fremstillet af rustfrit stål. Polstringsdelene er af polyuretanskum med 
et flammehæmmende belæg af ekspanderet vinyl. Rammerne er frem-
stillet af stål eller aluminium og emaljeret. Nogen rammeelementer kan 
også være af rustfrit stål. Stropperne er af polypropylen eller nylonstof. 
Plastdelene er sprøjtestøbt af forskellige kunstharpikser. Alle materialerne 
er fri for lateks, bly og ftalater.

2.2 Håndtering/transport
Gåtræneren er ikke beregnet til at bære, da den er udstyret med rullehjul. 
Hvis den må bæres på grund af hindringer, må man sikre sig om at alle 
bevægelige dele er strammet. Ved størrelserne 1-4 skiller du overrammen 
fra understellet (se punktene 3.1 og 3.2) og bærer overrammen og un-
derstellet separat. For at transportere gåtræneren, må alle indstillinger 
sættes til det mest kompakte mål (sænk overrammen, sænk underarms-
støtterne osv.).

Efterspænd alle bevægelige dele før ibrugtagning!

2.3 Brugsområder, rigtig brug
Indikationer 
dynamic pacer er et medicinsk produkt i klasse 1. Den er udviklet som 
ganghjælpemiddel. For brugere med lidt eller ingen benmuskulatur giver 
dynamic pacer den nødvendige støtte, så brugeren bærer mindst muligt af 
egenvægten (maks. belastning, se punkt 7). I tillæg kan 
dynamic pacer også bruges for personer med kraftig spastisitet for at ka-
nalisere brugerens kraft. All anden brug eller brug som går ud over dette, 
anses som fejl brug.

Kontraindikationer 
Generelt set skal indikationen for behandling med en gåtræner følges op 
fra medicinsk-ortopædisk side. Derfor skal det før en behandling påbe-
gyndes undersøges om det findes kontraindikationer med hensyn til pati-
enten. Alle typer smerter er i princippet en kontraindikation.



07 2. Produktbeskrivelse.

2.4 Fejl brug/advarsler
• Påse at gåtræneren opbevares tørt.
• Gåtræneren er kun beregnet til én bruger af gangen.
• Rigtig brug af produktet kræver nøjagtig og grundig oplæring af med-

hjælperen.
• Af brandbeskyttende årsager må gåtræneren ikke placeres i nærheden 

af åben ild eller andre kraftige varmekilder, som elektriske ovne eller gas 
varmeapparater.

• Gåtræneren må kun bruges på jævnt og fast underlag.
• Maks. belastning tilbehør (se punkt 7) må ikke overskrides.
• Gåtræneren må ikke bruges uden opsyn.
• Under justering må brugeren ikke kunne berøre de bevægelige dele.
• Læs punkt 7 "Tekniske data" i denne brugsanvisning for maks. vægt på 

brugeren.
• Efter alle indstillinger og justeringer skal tidligere løsnede skruer, møtrik-

ker og bolte efterspændes godt til igen.
• Hænges der tunge tasker eller lign. på, kan det påvirke stabiliteten 

negativt.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må man kun bruge tilbehør og reser-

vedele fra Schuchmann til gåtræneren, da det drejer sig om en testet 
enhed. Hvis gåtræneren kombineres med eksterne komponenter (f.eks. 
armstøtter), må brugen af enkeltkomponenterne vurderes af den rådgi-
vende medicinske konsulent. For at reducere faren for skader må man 
ved alle typer indstillinger og justeringer passe på at brugerens eller 
hjælperens arme eller ben ikke befinder sig i indstillings- eller justerings-
området.

• Brugere som har problemer med at se eller læse, eller som er psykisk 
udviklingshæmmet, må få brugsanvisningen læst op, for at forstå, hvor-
dan de bruger gåtræneren.

• Sørg for at alt tilbehør (se punkt 4) bruges rigtigt og er indstillet korrekt 
for brugeren. Indstil tilbehøret så vægten på brugeren er fordelt på 
rullehjulene.
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2.5 Udstyr basismodel

2.5.1 pacer. (Str. 0 mini)
• Grundramme i én del med griberamme, fire 5 ½“ rullehjul (se punkt 3.3) 

med friktionsbremse, tilbageløbsstop, parkeringsbremse og 
retningslås.

2.5.2 dynamic pacer. (Str. 1 - 4)
• Modulært sæt med diverse kombinationsmuligheder af forskellige un-

derstel og overrammer (se punkt 3.1 og punkt 3.2)
• Forskellige overrammer (standard hhv. dynamisk) for at holde tilbehør, 

trinløst justerbare i højden ved hjælp af gasfjederstøtte.

2.6 Liste tilbehør
• Polstrede armstøtter og underarmsstøtter
• Funktions- og håndparkeringsbremse (str. 1 - 4)
• Griberinge
• Multi-positioneringssæde (MPS) (str. 1 - 4)
• Terapibord
• Ekstra skubbehåndtag
• Tilbehørstaske
• Skubbestang for følgeperson
• Bækkenpositioneringshjælp
• Hoftepositioneringshjælp
• Polstring for hoftepositioneringshjælp
• Polstret kropsstøtte
• Lårpositioneringsstøtte
• Ankelsele
• Grundramme med distancemåler (0 mini)
• Standard- og kombiunderstel med distancemåler
• Håndtag
• Bryststøtte
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dynamisk
overramme

polstrede
underarmsstøtter

Multi-positionerings-
sæde (MPS)

Distancemåler

Standard understel

Rullehjul

2. Produktbeskrivelse.

Polstret kropsstøtte
Håndtag

Distancemåler

Grundramme

Rullehjul

2.7 Produktoversigt 
Billedet under viser dig betegnelsen på de vigtigste komponenter, samt 
begrebene som du finder igen når du læser denne brugsanvisning.

2.7.1 pacer. (Str. 0 mini)

2.7.2 dynamic pacer. (Str. 1 - 4)

Standard overramme
med kombiunderstel          

(for str. 2 - 3)

Løbebånd-understel 
(for str. 1 - 3)

Terapibord



10 3. Indstillinger.

Indstillinger og justeringer på produktet eller tilbehøret må kun udføres 
af personer som har fået oplæring i dette af en rådgiver for medicinsk 
udstyr. For at reducere faren for skader må det ved alle typer indstillinger 
og justeringer passes på at ikke brugerens eller følgepersonens arme eller 
ben befinder sig i indstillings- eller justeringsområdet.

3.1 Overramme
dynamic pacer er et modulært system hvor 
forskellige overrammer og understel kan 
kombineres. I den følgende tabel kan du se 
hvilke størrelser der kan kombineres med 
hinanden.

For at montere overrammen på understellet 
trykker du på knappen (A) og sætter akslen til overrammen ind i åbningen 
på understellet til den tydelig klikker på plads.

Overrammen kan tages af når paceren skal transport.eres

Der er tilstrækkelig med plads på alle overrammerne for montering af 
tilbehør (se punkt 4).

3.1.1 Standard overramme
Standard overrammen kan justeres i højden 
– ved at trykke på knappen (B).

A

B
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3.1.2 Dynamisk overramme
Den dynamiske overramme kan justeres i højden – ved at trykke på knap-
pen (A). I tillæg har den dynamisk støtte (vertikalt og horisontalt). For at 
aktivere/deaktivere den vertikale dynamiske støtte (B) løfter du overram-
men lidt og betjener kontakten (C) – kontakt op = aktiveret/kontakt ned 
= deaktiveret. Den vertikale dynamik er tilstrækkelig for de fleste brugere. 
Hvis ikke, kan dynamikken forandres. Skru 
skruen (D) ved hjælp af den medfølgende 
umbrakonøgle med uret for at gøre dyna-
mikken hårdere og mod uret for at løsne 
dynamikken. For at aktivere/deaktivere den 
horisontale dynamiske støtte (E) betjener du  
kontakten (F) – kontakt fremover = aktiveret/ 
kontakt bagover = deaktiveret.

Sørg altid for at ingen hænder befinder sig i om-
rådet for den dynamiske støtte!

Brug altid armstøtterne eller underarmsstøtter-
ne (se punkt 4.5 og 4.6) for en sikkerheds skyld 
under aktiv brug af en dynamisk støtte!

For at undgå skade på den vertikale dynamik, må 
skruen (F) ikke skrues videre når den er maks. 
trukket til eller løsnet.

B

E

A
C

D

F



12 3. Indstillinger.

3.2 Understel
3.2.1 Standard understel
Standard understellet (A) er udstyret med 
fire 5 ½“rullehjul. Hvert rullehjul (B) er udstyret 
med en parkeringsbremse, en friktionsbrem-
se, en  tilbageløbsstop og en retningslås (se 
punkt 3.3). Alternativt er understellet tilgængeligt med distancemåler (se 
punkt 4.1).

3.2.2 Kombiunderstel (str. 2 + 3)
Kombiunderstellet (C) er udstyret med to 8“ 
forhjul (D) og to 11 ½“ baghjul (E). Parkerings-
bremse, friktionsbrems og tilbageløbsstop 
befinder sig i baghjulene (E). I forhjulene (D) 
er retningslåsen (se punkt 3.3.1). Alternativt er understellet tilgængeligt 
med distancemåler (se punkt 4.1).

3.2.3 Løbebånds-understel (for str. 1 - 3)
Løbebånds-understellet er beregnet til brug 
over løbebånd og er også egnet for bru-
gere med et større pladsbehov i bredden. I 
tillæg til højdejustering af overrammen (se 
punkterne 3.1.1 og 3.1.2) kan højden her også 
justeres på understellet. Tryk da på knappen (F). Understellet er tilgænge-
lig i to størrelser (mål, se punkt 7).

I løbebånds-understellet må brugeren ikke positioneres i retning af åbningen 
til understellet

Stop løbebåndet før der ændres indstillinger på gåtræneren!

Sørg for at intet befinder sig i indstillings- eller justeringsområdet!

Sæt altid parkeringsbremserne til, når du bruger løbebånds-understellet over 
løbebåndet!

Brug altid kropsstøtten, hoftepositioneringshjælpen eller MPS når 
løbebånds-understellet og løbebåndet bruges!

Gå ikke på løbebåndet i modsat retning når du bruger gåtræneren!

A

C

F

B

DE



13 3. Indstillinger.

3.3 Små/store hjul
De 5 ½“ rullehjul (A) på standard og 
løbebånds-understel samt på pacer. (Str. 0 
mini) er udstyret med en parkeringsbremse, 
en friktionsbremse, et tilbageløbsstop og 
en retningslås. Kombiunderstellet er udsty-
ret med to 8“ forhjul (D) og to 11 ½“ baghjul. 
Parkeringsbremsen, friktionsbremsen og 
tilbageløbsstoppet befinder sig i baghjulene. 
I forhjulene er retningslåsen. Alternativt er 
rammer tilgængelige med distancemålerne 
(se punkt 4.1), disse befinder sig da over 
rullehjulene (A) og forhjulene.

3.3.1 Retningslås
Retningslåsen forhindrer uønsket svinging af 
brugeren.
• Tryk på knappen (B) for at aktivere.
• Tryk på knappen (C) for at deaktivere.
Hvis retningslåsen er aktivert på alle hjul,  
kan brugeren bare bevæge sig fremover 
eller bagover. Hvis retningslåsene bare akti-
veres på baghjulene, så blir brugeren stabili-
seret og kan alligevel styre.

3.3.2 Parkeringsbrems
Tryk håndtaget (D) ned med foden for at 
betjene parkeringsbremsen. Tryk håndtaget 
(D) op igen med foden for at løsne parke-
ringsbremsen. På kombiunderstellet befinder 
parkeringsbremsen sig kun i de to baghjul (E).

3.3.3 Friktionsbremse
Betjen indstillingshjulet (F) for at aktivere friktionsbremsen.

3.3.4 Tilbageløbsstop
Tilbageløbsstop forhindrer uønsket rul bagover. For at aktivere tilba-
geløbsstop:
• Betjen kontakten (G).
• Når retningslåsen er aktiveret, hører du klikkelyde når den ruller.

A

C

FD

G

B

E



14 4. Tilbehør.

4.1 Distancemåler
Distancemåleren (A) viser  
tilbagelagt distance. Tryk på Re-
set-knappen (B) for at sætte dis-
tancemåleren tilbage til «0». Hold 
Reset-knappen (B) inde i et sekund 
for at vise den totale tilbagelagte di-
stancen. Distancen kan vises i meter 
(m) eller fod(ft). Hold knappen (B) inde 
til enheden veksler for at forandre 
enheden for distance.

4.2 Klemmer til tilbehør
En stor del af tilbehøret placeres på overrammen ved hjælp af en holder 
(C). Gå frem som følger for at montere holderen (C):

1. Håndtaget løsnes (D) og  
tryk det ned.

2. Løft bøjlen op (E).
3. Placer holderen (C) på rammen og 

luk bøjlen.
4. Tryk håndtaget (D) op igen og træk 

det tilsvarende godt til.

Positioneringen af tilbehøret på ram-
men er afhængig af brugerens po-
sition, brugerens kropslige evner og 
antal monteret tilbehør. For smallere 
brugere kan tilbehøret også placeres 
på indersiden af overrammen (F).

Stram skruerne igen efter hver  
indstilling/justering!

A

C
E

D

F

B



15 4. Tilbehør.

4.3 Skubbehåndtag
Skubbehåndtagene (A) er udstyret 
med en rende (B) så man kan hæn-
ge hoftepositioneringshjælpen eller 
Slingsædet på ved hjælp af ringe (se 
punktene 4.9 og 4.12). Skubbehånd-
tagene (A) kan også bruges for følge-
personen, for eksempel for at skubbe 
brugeren lidt.

Løsne håndtaget (C) for:
• at fjerne holderne (D) med  

skubbehåndtagene (A).
• at forandre positionen til holderne (D) 

inkluderet skubbehåndtagene (A).

Justere skubbehåndtagene (A) i høj-
den:
• tryk på knappen (E) og  

sæt skubbehåndtagene (A) i  
ønsket posisjon. Der lyder et  
hørbart klik når skubbehåndtagene 
(A) klikker på plads i holderen (D).

For at forandre orienteringen til sub-
behåndtagene (A):
• tryk på knappen (E), træk det respektive skubbehåndtag (A) ud af hol-

deren (D) og sæt skubbehåndtaget (A) tilbage i holderen (D) i ønsket 
position

Stram skruerne igen efter hver indstilling/justering!

A

B

C

D

E
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4.4 Griberinge 
Når dynamic pacer bruges som fremadvendt 
ganghjælpemiddel, anbefales det at mon-
tere griberingene (A) foran den diagonale 
afstiver (B) til overrammen (C). Det sørger for 
en stabil positionering og giver tilstrækkelig 
plads for andet tilbehør. På pacer (str. 0 mini) 
bliver griberingene (A) monteret foran på 
grundrammen (D).
Griberingene (A) kan monteres både ud-
vendig og indvendig på rammen for smale 
brugere. Så kan griberingene (A) placeres 
nær brugeren i enhver situation.

Løs drejehåndtaget (E) for:
• at fjerne holderen (F) med  

griberingene (A).
• at flytte griberingene (A) i holderen (F) i 

dybden.

Justere griberingene (A) i højden:
• Tryk på knappen (G) for at bringe griberin-

gen (A) i ønsket højde og slip knappen (G) 
igen. Det lyder et hørbart klik når griberin-
gen (A) klikker på plads i holderen (F).

Forandre positionen til griberingene (A):
• Tryk på knappen (G), træk  

griberingen (A) ud af holderen (F) og  
sæt griberingen (A) tilbage i  
holderen (F) i ønsket  
position.

Justere griberingene (A) i vinkelen:
• Løsne vingeskruen (H), bring griberingen 

(A) i ønsket vinkel og træk vingeskruen (H) 
til igen.

For at forhindre skader må du ikke placere gri-
beringene på den forreste ende på overrammen 
(I)!

Stram skruerne igen efter hver indstilling/justering!

4. Tilbehør.

I

D

A

H
G

F

A

B F E

A

C



17 4. Tilbehør.

4.5 Håndtag
Når dynamic pacer bruges som fremadvendt 
ganghjælpemiddel, anbefales det at mon-
tere håndtagene (A) foran den diagonale 
afstiver (B) til overrammen (C). Det sørger for 
en stabil positionering og giver tilstrækkelig 
plads for andet tilbehør. Gå frem som følger 
for at montere håndtagene (A):

1. Drejehåndtaget løsnes (D) tryk det op.
2. Åben bøjlen (E).
3. Placer håndtaget (A) på rammen og luk 

bøjlen ((E).
4. Tryk drejehåndtaget (D) ned igen og træk 

det tilsvarende godt til.

Positioneringen af håndtagene (A) på ram-
men er afhængig af brugerens position, 
brugerens kropslige evner og antal monte-
ret tilbehør.

Justere håndtagene (A) i vinklen:
• Træk håndtagene (F) op, sæt håndtaget 

(A) i ønsket vinkel og tryk derefter håndta-
get (F) ned igen.

Løs drejehåndtaget (D) for:
• at skubbe håndtaget (A) i dybden.
• at tage håndtaget af (A).

For at forhindre skader må du ikke placere håndtagene på den forreste ende på 
overrammen (G)!

Stram drejehåndtaget igen efter hver indstil-
ling/justering!

A

B
C

F

D

D E

G
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4.6 Polstrede armstøtter
Når dynamic pacer bruges som fremadvendt 
ganghjelpemiddel, anbefales det at mon-
tere armstøtterne (A) foran den diagonale 
afstiver (B) til overrammen. Det sørger for 
en stabil positionering og giver tilstrækkelig 
plads for andet tilbehør. På pacer (str. 0 mini) 
bliver armstøtterne (A) monteret analog med 
griberingene (se punkt 4.4) på grundram-
men. Armstøtterne (A) kan monteres både 
udvendig og indvendig på rammen for sma-
le brugere, så kan armstøtterne (A) pladseres 
nær brugeren i enhver situation.

Løs håndtaget (C) for:
• at justere armstøtterne/armstøttepolstrin-

gen i dybden
• at dreie dem opp eller ned
• at dreie dem innover eller utover
For at indstille højden til armstøtterne (A):
• Tryk på knappen (D) for at bringe armstøt-

ten (A) i ønsket position og slip knappen (D) 
igen. Det lyder et hørbart klikk når armstøt-
ten (A) klikker på plass i holdeklemmen (E).

For at indstille holdehåndtagene (F):
1. Løsne vingeskruen (G).
2. Skyv holdehåndtakene (F) for ulike under-

armslengder fremover eller bakover hhv. fra 
venstre mot høyre. Armstroppen (H) samt 
håndreimen (I) gir brukeren tilsvarende 
sikkerhet så armen ikke kan skli ut.

For at flytte hele armstøtten (A):
1. Løsne vingeskruen (J).
2. Skub klemmen (E) med armstøtten (A) i 

ønsket position.

For at forhindre skader må du ikke placere 
armstøtterne på den forreste del på overrammen 
(K)!

Stram skruene igen efter hver indstilling/justering!

4. Tilbehør.

A

HG

I

J

K

F

E

C
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D
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Tips - Armstøtterne kan:
1. Justeres horisontalt. 
2. Justeres 360° vertikalt. 
3. Justeres vertikalt på håndtaget.
4. Monteres vilkårligt på
 overrammen.
5. Monteres i fire positioner 
 i klemmen.
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4.7 Polstrede underarmsstøtter
Når dynamic pacer bruges som fremadvendt 
ganghjælpemiddel, anbefales det at mon-
tere underarmstøttene (A) foran den diago-
nale afstiver (B) til overrammen. Det sørger 
for en stabil positionering og giver tilstræk-
kelig plads for andet tilbehør. På pacer (str. 
0 mini) bliver underarmstøtterne monteret 
analogt med griberingene (se punkt 4.4) på 
grundrammen. Underarmstøttene (A) kan 
monteres både udvendig og indvendig på 
rammen for smalle brugere. Så kan under-
armstøtterne (A) placeres nær brugeren i 
enhver situation.

Løs håndtaget (C) for:
• at justere underarmstøtten (A) i dybden
• at dreje dem op eller ned
• at dreje dem indover eller udover
For at indstille højden til 
underarmstøtterne (A):
• Tryk på knappen (D) for at bringe under-

armstøttene (A) i ønsket position og slip 
knappen (D) igen. Der lyder et hørbart klik 
når underarmstøtten (A) klikker på plads i 
klemmen (E).

For at flytte hele underarmstøtten (A):
1. Løsne vingeskruen (F).
2. Skub klemmen (E) med underarmstøtten (A) i ønsket position. Tryk på 

knappen (D) for at fjerne underarmstøtterne fra klemmen (E). Armstrop-
pen (G) giver brugeren tilsvarende sikkerhed så armen ikke kan glide ud. 
Løs velcroen på armstroppen (E) for at fjerne den helt.

For at forhindre skader må du ikke placere underarmstøtterne på den forreste 
del på overrammen (H)!

Stram skruene igen efter hver indstilling/justering!

Sørg for at intet befinder sig i indstillings- eller justeringsområdet!

4. Tilbehør.

A

G

E

D

H

C

B

F
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4.8 Bryststøtte
Monter bryststøtten (A) direkte bak den ovale 
tverrstangen på overrammen hhv. på grunn-
rammen. På baksiden av bryststøtten (A) er 
det et ryggbelte (B) som enkelt kan åpnes og 
lukkes på begge sider med stikklåser (C).

Gå frem som følger for å montere bryststøt-
ten (A):

1. Løs drejehåndtagene (D) på begge sider 
og tryk dem op.

2. Åben bøjlen (E).
3. Placer bryststøtten (A) på  

rammen og luk bøjlen (E).
4. Tryk drejehåndtagene (D) ned igen og 

træk dem tilsvarende godt til.

Positioneringen af bryststøtten (A) på ram-
men er afhængig af brugerens position, 
brugerens kropslige evner og antal monteret 
tilbehør.

Justere bryststøtten (A) i vinklen:
• Træk spændearmen (F) op, sæt bryst-

støtten (A) i ønsket vinkel og tryk derefter-
spændearmen (F) ned igen.

For at indstille bryststøtten (A) i højden:
• Træk spændearmen (G) op, sæt bryst-

støtten (A) i ønsket højde og tryk derefter 
spændearmen (F) ned igen.

Stram drejehåndtaget igen efter hver indstilling/justering!

C

A

CB

A

A B

D
E

G

F
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4.9 Kropsstøtte
Monter kropsstøtten (A) direkte bag den 
ovale tværrstang på overrammen og hhv. på 
grundrammen. På den forreste side af krops-
støtten (A) er der en sikringsløkke. Kropsstøt-
ten kan enkelt åbnes og lukkes med lynlåse 
(D).

For at indstille bredden:
• Positioner klemmerne (B)  

med kropsstøtten (A) på ønsket  
position på overrammen eller grundram-
men.

• Løs vingeskruerne (C) og  
sæt kropsstøtten (A) i  
ønsket position.

For at dreje kropsstøtten (A):
• Løs vingeskruene (C) helt.
• Drej kroppsstøtten (A) i  

ønsket position.
• Sæt vingeskruerne på (C)  

igen og træk dem til.

For at indstille kropsstøtten (A) i højden:
• Tryk på knappen (E), sæt kropsstøtten (A) i  

ønsket højde og slip knappen (E) igen.
• Det lyder et hørbart klik når holderne klikker på plads.

For at positionere hele kropsstøtten (A) på nyt eller fjerne den:
• Løs klemmene (B).
• Skub kropsstøtten (A) fremover eller bagover.
• For at fjerne klemmerne (B) og kropsstøtten (A), se punkt 4.2.

Stropperne (F) kan indstilles uafhængig af hinanden for at trække til eller 
løsne kropsstøtten (A). I tillæg kan hellingsvinkelen til brugeren også ind-
stilles. Kropsstøtten (A) kan åbnes både foran og bagved. Både fremad-
vendt og bagudvendt brug er mulig. 

Positioner brugeren i dynamic pacer. således at tyngdepunktet til brugeren lig-
ger mellem rullehjulene. 

Stram skruerne igen efter hver indstilling/justering!

4. Tilbehør.

A
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4.10 Hofte indstillingshjælp
Hofte indstillingshjælpen (A) støtter fremo-
verlænet gang.

For at fastgøre hofteindstillingshjælpen (A): 
• Skub stropperne (B) i ønsket position  

på overrammen eller grundrammen.
• Hæng ringene (C) ind på  

skubbehåndtagene (D) (se punkt 4.3).

For at forandre posisjonen til hofteposisjo-
neringshjelpen (A) på rammen:
• Løs skruerne (E).
• Skubbe håndtagssæt inkludere klemmerne  

i ønsket position på overrammen eller 
grundrammen.

For at ændre højden til hoftepositionerings-
hjælpen (A) bag:
• Tryk på knappen (F), sæt  

skubbehåndtagene (D) i ønsket  
position og slip knappen (F)  
igen. Det lyder et hørbart klik når  
skubbehåndtagene klikker på plads.

• Finindstilling af højden gøres  
med stropperne (G) og (H). Træk da 
i den respektive strop for at sætte  
hoftepositioneringshjælpen (A) i ønsket 
højde.

For at forhindre skader må du ikke placere hof-
tepositioneringshjælpen på den forreste ende 
på overrammen eller grundrammen!

Stram skruene igen efter hver indstilling/juste-
ring!

4. Tilbehør.
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4.11 Hoftepositioneringspolstring
Hoftepositioneringspolstringen (A) bliver monteret på hoftepositionerings-
hjælpen (B). Følg følgende trin:
1. Træk de bagerste stropper til hoftepositioneringshjælpen (B) gennem 

de krydsede stroppe (C) på hoftepositioneringspolstringen.
2. Træk stropperne (D) til hoftepositioneringspolstringen (A) til midt på 

hoftepositioneringshjælpen (B). Træk derefter stroppen (E) til midten og 
luk tryknapperne.

3. Nu kan du montere hoftepositioneringshjælpen (B) med hoftepositione-
ringspolstringen på gåtræneren (se punkt 4.10).

4. Tilbehør.

A

foran bag

bag bag

bagforan
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4.12 Funktions- og håndparkeringsbremse 
(kun på kombiunderstellet) 

Fastgørelse på understellet
1. Klips den afrundede ende på 

bremsekabelen (A) i holderen på  
understellet (B).

2. Træk kabelhuset (C) fremover  
og ned og klem det i 
holderens bagerste ende.

For at demontere funktions- og parkerings-
bremsen følger du de tidligere forklaringer 
blot i omvendt rækkefølge.

Hvis kabelhuset (C) ikke kan trækkes langt nok 
tilbage til at det kan sættes i holderen, må du 
dreje låsen (E) under funktions- og parkerings-
bremsen med urviseren!

Indstillinger
For at indstille bremsen løsner du låsen (E) hhv. trækker den til helt til 
ønsket bremseeffekt er opnået.

Mellem baghjulet og bremseenheden skal det være en spalte på ca. 1,5 mm!

Funktions- og håndparkeringsbremsen kan bruges på kombiunderstel-
let (se punkt 3.2.2) og i forbindelse med de 
polstrede armstøtter (se punkt 4.6) samt 
underarmstøtterne. Med funktions- og hånd-
parkeringsbremsen kan dynamic pacer. 
bremses under gang. Træk da det hvide 
håndtag (D) bagover mod armstøtten. Den 
kan også bruges til at sikre gåtræneren mod 
uønsket bevægelse. Tryk da det hvide hånd-
tag (D) fremover og aktiver på den måde 
håndparkeringsbremsen.

4. Tilbehør.

A
C

B

D

E
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4.13 Bækkenstøttesæde
Bækkenstøttesæde (A) giver et alternativ til 
hoftepositioneringshjælpen (se punkt 4.10) 
og aflaster en del af brugervægten.

For at fastgøre Bækkenstøttesæde (A):
• Skub stropperne (B) i ønsket position  

på overrammen eller grundrammen.
• Hæng ringene (C) ind på skubbehåndta-

gene (se punkt 4.3).

For at forandre positionen til Bækkenstøt-
tesædet (A) på rammen:
• Løs skruen (D).
• Sæt skubbehåndtagene (E) inkluderet  

klemmerne (F) i ønsket position på over-
rammen eller grundrammen.

For at forandre højde positionen til det ba-
gerste Bækkenstøttesædet (A):
• Tryk på knappen (G) for at bringe  

skubbehåndtagene (E) i ønsket position  
og slip knappen (G) igen. Det  
lyder et hørbart klik når  
skubbehåndtagene (E) klikker på plads.

• Finindstilling af højden gøres  
med stropperne (H) og (I). Træk da 
i den respektive strop for at sætte  
den i ønsket position.

For at forhindre skader må du ikke placere 
bækkenpositioneringen på den forreste ende af 
overrammen!

4. Tilbehør.
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4.14 Lårpositioneringsstøtte
Vi anbefaler at montere lårpositioneringen 
(A) bag kropsstøtten på overrammen eller 
grundrammen. Klemmene (B) til lårpositione-
ringen (A) ser anderledes ud end klemmerne 
(se punkt 4.2) til de andre tilbehørsdelene, 
men fungerer på samme måde.

1.  For at folde lårpositioneringsstøtten (A)
væk:

• Løs skruen (C).
• Sæt lårpositioneringen (A) i ønsket position.

2.  For at skubbe lårpositioneringsstøtten (A) 
op eller ned:

• Løs skruen (D).
• Sæt lårpositioneringen (A) i ønsket position.

3.  For at positionere lårpositioneringsstøtten 
(A) på et andet sted på rammen:

• Løs skruen (E).
• Sæt Lårpositioneringsstøtten (A) inklusiv 

klemmen i ønsket posisjon. 

4.  Ved hjælp af lynlåsen (F) kan  
låspositioneringsstøtten (A) sættes om 
låret til brugeren.

Stram skruerne igen efter hver indstilling/jus-
tering!

4. Tilbehør.

E
C

D
F

A B
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4.15 Ankelsele
• Kombiunderstel: Sæt enden (A) på 

stangen (1) i hullet på baghjulet (B). 
Derefter trækker du den hvide lås (C) 
tilbage og sætter den i udhulingen 
(D) på undersiden af understellet.

• Standard understel og pacer (Str. 
0 mini): Træk den hvide lås (C) på 
enden af stangen (2) tilbage og sæt 
den i udhulingen (D) på undersiden 
af understellet og grundrammen. 

Indstilling
• Åben låsen (F), læg stroppen rundt 

om anklen og luk låsen (F) igen for at 
fæstne Ankelselen (E) på brugerens 
ankler.

• Stroppen (G) gør det muligt at 
indstille individuelt efter brugerens 
skridtlængde. Sæt den helt enkelt i 
ønsket længde.

• For at forhåndsindstille skridt-
længden til brugeren yderligt, eller 
bgrænse den, trykker du klemmerne 
(H) sammen med tommel og pege-
finger og trykker klemmerne (H) til 
ønsket position på stangen.

4. Tilbehør.

A
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4.16 Terapibord
Terapibordet (A) monteres på overrammen 
(C) til dynamic pacer hhv. på grundrammen til 
pacer (str. 0 mini) ved hjælp af en klemme (B) 
(se punkt 2.7.1). 

For at forandre positionen til terapibordet 
(A): 
• Løs skruen (D) og sæt terapibordet i ønsket 

position. 

For at forandre vinkelen til terapibordet (A):
• Løs skruen (E) og sæt terapibordet i ønsket 

position. 

For at justere terapibordet (A) i højde:
• Tryk på knappen (F) på klemmen (B) og sæt 

terapibordet i ønsket position. Det lyder 
et hørbart klik når terapibordet klikker på 
plads.

For at fjerne/montere den gennemsigtige 
plade (G) til terapibordet (A):
• Stik fingerne i hullet (H) bagfra og tryk pla-

den (G) ud med et kraftigt tryk.
• Monter pladen (G) ved at køre pladen (I) i 

sporet (J) og tryk pladen (G) ned med et kraftigt tryk.

For at forhindre at man vælter og personskader:

Brug ikke terapibordet som kropsstøtte!

Lad aldrig brugeren være uden tilsyn!

Belast ikke terapibordet med mere end 4,5 kg!

4. Tilbehør.
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4.17 Multi-positioneringssæde (MPS)
(kun for dynamic pacer. str. 1 - 4)

Montering/demontering på str. 1 
• For at montere det lille MPS på overram-

men sætter du MPS i sporet på undersiden 
af overrammen (A).

• For at fjerne den lille MPS trykker du på 
knapperne (B) og trækker MPS ud af spo-
ret

Montering/demontering på str. 2-4 
• For at montere MPS på overrammen try-

kker du på knappen (C) og stikker MPS i 
sporet på undersiden af overrammen (D).

• For at fjerne MPS trykker du på knappen 
(C) og sikkerhedsknappen (E) og trækker 
MPS ud af sporet.

Indstillinger
• For at indstille højden trykker du på knap-

pen (F) og sætter MPS i ønsket position.
• For at indstille sædevinklen trykker du på 

knappen (G) og sætter MPS i ønsket posi-
tion.

• For at indstille sædedybden trykker du på 
knappen (H) og sætter MPS i ønsket posi-
tion.

• For at indstille hoftestøtten i dybden eller 
fjerne den, trykker du på knappen (I).

• For at fjerne sædet tager du først hoftestøtten af. Træk derefter sædet 
så langt bagover som mulig, mens du holder knappen (H) trykket. Tryk 
derefter samtidig på begge sider af knapperne (J) og fjern sædet.

• For at indstille hoftestøtten i højden eller fjerne den, trykker du på knap-
pen (K).

For at undgå ulykker må hoftestøtten indsættes for brugere som kun kan bære 
lidt eller intet af sin egen vægt!

Sørg for at intet befinder sig i indstillings- eller justeringsområdet!
• Stroppen (A) på bagsiden af hoftestøtten kan monteres eller fjernes ved 

hjælp af lynlåsene. Polstringen på hoftestøtten kan monteres eller fjer-
nes ved hjælp af velcroen. For at løsne stroppen helt trykker du på den 
lille hvide knap som befinder sig under polstringen og tager ringene for 

4. Tilbehør.
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stropperne ud af holderen. 

Tips: Hver hvid knap eller håndtag viser en 
indstillings-/justeringsmulighed!

Sørg for at intet befinder sig i indstillings- eller 
justeringsområdet!

A
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4.18 Skubbestang for følgepersoner
På dynamic pacer kan skubbestangen (A) 
fæstnes både på venstre og højre side ved 
siden af holderen til overrammen (B) på un-
derstellet. Skubbestangen (A) monteres ved 
hjælp af en klemme (C) som fæstenes over 
hurtigstrammeren (D). Hvis hurtigstrammeren 
(D) ikke strammer rigtig, må du åbne den 
igen og dreje den med urviseren (altid en 
halv omdrejning) til ønsket fasthet og lukke 
den igen.

På pacer (str. 0 mini) (E) skal klemmen (F) til 
skubbestangen placeres midt på rammen 
(G) for at garantere optimal stabilitet. For at 
fæstne, drejer du drejehåndtaket (H) tilsva-
rende fast.

Skubbestangen kan i monteret tilstand føres 
både foran og bag brugeren (I) for at skub-
be eller trække brugeren.

Lad aldrig brugeren være uden tilsyn!

Når skubbestangen ikke bruges mere, må den 
demonteres.

4. Tilbehør.
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5.1 Som træk-ganghjælpemiddel
Rettet fremover
Billederne viser normal positionering. 
Bemærk at kropsstøtten ikke hælder og 
hoftepositioneringshjælpen ved hhv. bæk-
kenpositioneringen er monteret bag skulde-
rområdet til brugeren.

1. Træk bremsen til på rullehjulene.

2. Orienter dig efter indstillingen af
• kropsstøtten (Punkt 4.9)
• underarmsstøtten (punkt 4.7)
• hofte- hhv. bækkenstøttesædet  

(punkt 4.10 og 4.13)
• overrammehøjde (punkt 3.2)
• Ankelselen (punkt 4.15)

3. Løs: 
• ringene på bagerste del af hofte- hhv. 

bækkenpositioneringen
• sikkerhedslåsene i bagerste del af 

kropsstøtten
• stropperne til underarmsstøtterne, 

lårføringen og ankelpositioneringen

4. Placer brugeren i gåtræneren
• Luk sikkerhedslåsene på  

kropsstøtten

5.  Træk hofte- hhv. bækkenpositioneringen over ben til brugeren og
• hæng ringene ind i rillen på skubbehåndtagene
• eller luk sikkerhedslåsene

6. Sikre underarmene på underarmsstøttene med stroppene

7.  Træk stropperne til rundt om bækkenpositioneringen og ankelpositione-
ringen

8. Løs bremserne til rullehjulene.
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Fremoverlænet
Billedet viser at brugeren hælder længere 
fremover end i standard-positionen. Sørg 
her for at vinklen til kropsstøtten og hoftepo-
sitioneringshjælpen er monteret bag skulder 
området på brugeren. Hoftepositionerings 
hjælpen er her fastgjort til kropsstøtten. 
Bremserne til rullehjulene er trukket til.

1.  For at indstille hældningen til brugeren 
fremover:
• Juster vinklen til kropsstøtten (se punkt 

4.9).
2. Indstil hofte- eller bækkenpositioneringen:

• Juster skubbehåndtagene i højden (se punkt 4.3).
• Juster stropperne til hofte- eller Bækkenstøttesædet så brugers 

bækken vippes lidt fremover og er afpasset i forhold til kropsstøtten 
(se punkterne 4.10 og 4.13).

3. Juster griberinge og/eller underarmstøtter
• Juster højde, bredde og vinkel til griberingene og underarmstøtterne 

(se punkterne 4.4,4.6 og 4.7).
4. Juster bækken-/Lårpositioneringsstøtte

• Juster bækken-/Lårpositioneringsstøtten og stropperne for at indstille  
brugerens skridtlængde (se punktene 4.13 og 4.14).

• Lårpositioneringen er vigtigt for at indstille afstanden mellem lårerne. 
Den forhindrer også at brugeren vrider i gåtræneren.

5. Juster Ankelselerne
• Juster stropperne og klemmerne til ankelpositionering for at indstille 

brugerens skridtlængde (se punkt 4.15).
6. Juster positionen og vinklen til bordet (se punkt 4.16).
7. Løs bremsen til rullehjulene (se punkt 3.3).

Positioner brugeren i gåtræneren så tyngdepunktet fra brugeren ligger mellem 
rullehjulene.

Brug tilsvarende tilbehør for at forhindre at brugers fødder hænger.

Placer venligst ikke armstøtter, underarmstøtter og griperinge på forreste del 
af overrammen hhv. grundrammen!

For at undgå pres og trykpunkter må du ikke placere
kropsstøtten lige under brugerens skuldre!
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5.2 Som træk-ganghjælpemiddel
Brugerne kan placeres i gåtrænren så de 
ser mod den åbne ramme. Det muliggør fri 
bevægelse.
Kropsstøtten, hvis den bruges, kan åbnes 
foran og bag (se punkt 4.9).

1. Aktiver bremserne på rullehjulene (se punkt 
3.3).

2. Fjern det tilbehør som du ikke bruger.
3. Placer det nødvendige tilbehør på den 

bagerste overramme og grundramme.
4. Retningsspærre til kørsel lige frem hvis 

nødvendig (se punkt 3.3).
5. Hvis det er nødvendig med yderligere tilbehør, må man følge anbefa-

lingerne for fremadvendt-positionering i omvendt rækkefølge (se punkt 
5.1).

6. Løs bremserne til rullehjulene (se punkt 3.3).

Positioner brugeren i gåtræneren så tyngdepunktet til brugeren ligger mellem 
rullehjulene! 

Brug passende tilbehør for at forhindre at fødderne på brugeren hænger!

Placer venligst ikke armstøtter, underarmstøtter og griberinge på forreste ende 
af overrammen!
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6.1 Rengøring og desinficering

6.1.1 Rengøring
Rengør alle rammeelementer regelmæssigt med en svamp eller en fugtig 
klud, særlig vanddråber må fjernes. Ved kraftigere snavs kan man bruge 
et mildt husholdningsrengøringsmiddel. Det er vigtigt 
at tørre de rengjorte steder grundig.
Alle stoffer som ikke kan tages af, kan tørres af med 
en fugtig klud. Ved alle aftaglige stoffer må du følge 
anvisningen på etiketten (som f.eks. A+B) på de repek-
tive dele.
Tag også hensyn til vore generelle rengøring- og 
hygiejnehenvisninger. Disse finder du på www.schuch-
mann.de/mediathek.

6.1.2 Desinficering
For fladedesinfisering af metal- og plastdele kan du   
bruge forskellige produkter. 
Flydende desinficeringsmidler findes som færdige løsninger som kan 
sprayes på og påføres jævnt med en blød klud. Alternativt kan du bruge 
klude og desinfiseringsmiddel og tørre fladerne af med dette. I begge 
tilfælder må du sørge for at dække delene fuldstændig. Det er også 
mulig med desinficering i helautomatiske desinficeringsanlæg. Dette 
anbefales.
Virketiden kan variere og må læses i producentspecifikationerne for mid-
let som bruges.

6.2 Vedligehold
Gennemfør en daglig visuel kontrol og kontroller gåtræneren regelmæs-
sigt og kig efter sprækker, brud, manglende dele og funktionsfejl. Hen-
vend dig direkte til forhandleren ved defekter eller funktionsfejl (se punkt 
9.5).

6.3 Reservedele
For bestilling af reservedele må du henvende dig til faghandleren 
(se punkt 9.5) og opgive serienummeret på gåtræneren (se punkt 9.2).

7190046

A

Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyurethan/

Polyurethane/
Polyuréthane

B
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6.4 Varighed af brug og genbrug
Forventet brugsvarighed  for produktet er op til "8" år afhængig af brugs-
intensiteten og antal genbrug, hvis brugen er i overensstemmelse med 
oplysningerne i denne brugsanvisning. Produktet kan bruges længere 
end dette hvis det er i sikker stand. Forventet brugsvarighed gælder ikke 
for sliddele (f.eks. polstring, små/store hjul, ...). Vedligehold og vurdering af 
tilstand og eventuel genbrug, ligger hos forhandleren. Gåtræneren er eg-
net for genbrug. Før gåtræneren gives videre, må man følge rengørings- 
og desinficeringshenvisningerne som man finder i kapitel 6.1. Medføl-
gende dokumenter som f.eks. denne brugsanvisning, hører til produktet 
og må gives videre til den nye bruger. Produktet må ikke demonteres før 
genbrug. 

6. Rengøring og vedligehold.
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Mål - basismodel

Str. 0 mini Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

Anbefalet albuehøjde 39–52 cm 47-70 cm 61 - 89 cm 81-119 cm 86-124 cm

Bredde total

Standard understel 52 cm 58 cm 66 cm 71 cm 80 cm

Kombiunderstel - - 76 cm 81 cm -

Smalt løbebånd-understel - 89 cm 89 cm 89 cm -

Bredt løbebånd-understel - 102 cm 102 cm 102 cm -

Længde  
total

Standard understel 57 cm 66 cm 76 cm 91 cm 101 cm

Kombiunderstel - - 91 cm 103 cm -

Løbebånd-understel - 104 cm 104 cm 104 cm -

Rammehøjde

Standard understel/kombiun-
derstel 32 cm 41-53 cm 55-69 cm 72-98 cm 79-104 cm

Løbebånd-understel - 58-89 cm 60-93 cm 76-119 cm -

Højde under-
stel (uden 
overramme)

Standard understel/kombiun-
derstel

- 28 cm 37 cm 41 cm 47 cm

Løbebånd-understel - 53 cm 53 cm 53 cm -

Vægt

Standard understel 4,6 kg 5,2 kg 6,8 kg 7 kg 10,2 kg

Kombiunderstel - - 8,4 kg 8,7 kg -

Smalt løbebånd-understel - 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg -

Bredt løbebånd-understel - 12,7 kg 12,7 kg 12,7 kg -

Standard overramme - 2,7 kg 3,4 kg 4,4 kg 4,9 kg

Dynamisk overramme - 3,4 kg 5,2 kg 6,1 kg 6,8 kg

Bevægelse 
af den 
dynamiske 
overramme

Vertikal - 3,5 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Horisontal - 4 cm 5 cm 5 cm 5 cm

max 
løbebånd 
bredde

Smalt løbebånd-understel - 74 cm 74 cm 74 cm -

Bredt løbebånd-understel - 86 cm 86 cm 86 cm -

max 
løbebånd 
højde

Løbebånd-understel - 28 cm 28 cm 28 cm -

max belastning 23 kg 34 kg 68 kg 91 kg 113 kg



38 8. Garanti.

Medema A/S giver 2 års reklamationsret, i henhold til købeloven. 
Hvis der skulle være en fabrikationsfejl indenfor dette tidsrum på den 
leverede vare, vil vi se på sagen og få udbedret skaden, evt. ved om-
bytning. Dette vurderes af Medema A/S fra gang til gang.
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7.1 EU-overensstemmelseserklæring

EG Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5405 909-0 · Fax +49 (0) 5405 909-109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Produktklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung dynamic pacer Stand: Rev. 2.1 Seite: 1

„dynamic pacer. / pacer.“ Gehtrainer / gaittrainer 

Art.-Nr. / Item-No.: 33 02 xxx – 33 03 xxx / 33 00 2xx 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

EG Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte von 14. Juni 1993 
EC Council Directive 93/42/EEC of 14th June 1993 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2013  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf 
Medizinprodukte 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

DIN EN ISO 11199-3:2005 Gehhilfen für beidarmige Handhabung – Anforderung und Prüfverfahren 
– Teil 3: Gehwagen
Walking aids manipulated by both arms – Requirements and test 
methods – Part 3: Walking tables 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 30.06.2024. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 30.06.2024. 

Datum / Date: 01.09.2019 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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9.2 Serienummer / produktionsdato
Du finder serienummeret, produktionsdatoen og yderlige oplysninger  
på typeskiltet, som findes på alle vore produkter (A+B).

9.3 Produktversion
Gåtræneren er tilgængelig i fem størrelser og kan bruges med det 
forskellige tilbehør (se punkt 4).

9.4 Udgave af dokumentet
Brugsanvisning dynamic pacer. - opdateringsstatus A; udgave 02.2020

9.5 Navn og adresse på producenten, forhandleren som leverer
Dette produkt er produceret af:

                                                                                        

Medema A/S, Enggårdvej 7, 7400 Herning, Tlf.: 70101755

Produktnavn

Artikelnummer

Serienummer

Dette produkt blev leveret af følgende forhandler:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tlf. +49 (0)5405/909-0 · Faks +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Størrelse

maks. belastning

Produktionsdato

A

B


