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WAŻNE! 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ 

 
 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
 
Podczas montażu krzesełka należy uwzględnić następujące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa:  
 

 
 
 
1. Ryzyko 
wciągnięcia luźnych 
części ubrania lub 
części ciała 
 
 
 
2. Uszkodzenie ciała 
spowodowane 
wierceniem, 
nieprawidłowym 
korzystaniem z 
narzędzi, itp. 
 
 
 
3. Bezpośredni lub 
pośredni kontakt z 
elektrycznością 
 
 
 
 
4. Upadek ze 
schodów 
 
 
 
 
 
5. Upuszczenie 
narzędzi 
 

 

Prawidłowe 
sposoby 
postępowania: 
 
 
1. Korzystaj z 
niezbędnej ochrony 
(okulary ochronne, 
itp.). 
 
2. Nigdy nie pracuj 
zużytymi 
narzędziami. 
 
3. Uważaj, żeby nie 
potknąć się na 
schodach. 
 
4. Postępuj zgodnie z 
aktualnymi 
przepisami BHP.  
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Rozpakowanie wagonika 
 

 

 

! UWAGA ! Bądź ostrożny – wagonik jest ciężkim 
elementem.  
 
Zalecamy rozpakować karton na górze schodów 
korzystając z załączonej INSTRUKCJI. 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ NA OPAKOWANIU ZANIM WYJMIESZ WAGONIK Z KARTONU. 

 
 

 

! 
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Postępowanie przed rozpoczęciem montażu 
 

Gdy wszystkie opakowania zostaną usunięte, 
ustaw wagonik na dostarczonej szynie i 
przeprowadź następujące kontrole. 

Upewnij się, że masz pod ręką instrukcję montażu. 

 
 

 
 

 

W  PRZYPADKU  NIEPOWODZENIA  JEDNEJ 
Z TYCH KONTROLII PRZEDMONTAŻOWYCH 

SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOIM 
AUTORYZOWANYM DEALEREM. !

!
Sprawdź wzrokowo 
osłony i podstawę  
(np. zadrapania, 
uszkodzenia).  
Zanotuj. 

Otwórz torebkę 
zawierającą piloty, 
baterie i klucze. 

Włóż baterie do 
pilota. 

Włóż kluczyk do 
stacyjki.

Wciśnij przełącznik na 
pozycję ON. 

Krzesełko powinno wydawać 
nieprzerwany DŹWIĘK 
wskazując, że jest podłączone 
do prądu, ale nie załadowane. 
Wyświetlacz cyfrowy pokaże 

Przekręć  
kluczyk  

w stronę ruchu 
wskazówek zegara. 
Wyświetlacz  
cyfrowy pokaże 

Przyciśnij 
sidzisko / 
przełącznik 
walcowy w dół 
i trzymaj. 

Wyświetlacz  
cyfrowy pokaże 

Z włącznikiem 
skierowanym  
w dół  
przyciśnij  
czerwony przycisk 
na pilocie. 

Krzesełko zrobi “klik” (uwolnienie 
hamulca) i wyda niski ton 
(wskazując, że krzesełko działa). 
Wyświetlacz  
cyfrowy pokaże 

Powtórz to samo z 
wciśniętym 
zielonym 
przyciskiem. 
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Zawartość kartonów 
 

KARTON Z WAGONIKIEM 
 

 

x1 wagonik 

x1 zestaw 
plastikowych 
pokryw 

x1 instrukcje 
opakowania 

x2 piloty  
zdalnego terowania 

x2 baterie 9V 

x2 kluczyki 

x1 naklejka 
ostrzegawcza 

x2 plastikowe 
zaślepki szyny 

x4 wolne wtyczki 
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Zawartość kartonów 
 

KARTON Z SIEDZISKIEM 
 

x1 siedzisko 

x4 elementy 
mocujące 

x1 zaślepka 
dolnej części 
szyny 

x1 zaślepka 
górnej części 
szyny 

x1 transformator 

x1 koło do nakręcania 
ręcznego 

x1 ogranicznik 

x1 instrukcja 
obsługi 

x16 
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Zawartość kartonów 
 

KARTON Z SZYNĄ 
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Narzędzia do montażu 
 
Niezbędne 
 
 

 

Klucze  
Płaskie / oczkowe / nasadowe 

10
mm 

13
mm 

17
mm 

Rękojeść z grzechotką 

Przedłużka do 
grzechotki 

Wkrętak płaski 
do instalacji 

elektrycznych 

Wkrętak krzyżowy
typu Philips 
Nr 2 / nr 3 

Poziomnica 

Nóż 

Taśma miernicza 
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Narzędzia do montażu 
 
Opcjonalne 
 
 
 
 

 

Szczypce do usuwania 
izolacji z przewodów 

Szczypce do cięcia 
przewodów 

Latarka 

Wiertarka / Wkrętarka  
z zestawem końcówek 

7 
mm 

3 
mm 
HSS 
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1.2 Postępowanie podczas montażu 
 
1.2.1 Przygotowanie miejsca montażu 
 
Zalecamy przeprowadzić następujące środki ostrożności: 
 
 

1. 

 

Obejrzyj miejsce i upewnij się, że wszystkie 
przeszkody takie jak parapet, rury, przegrody, 
balustrady, itp. pozwalają na rozpoczęcie montażu. 

2. 

 

Skontroluj schody i usuń wszelkie ruchome 
przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone lub 
mogłyby spowodować potknięcie w momencie 
podniesienia szyny. 

 

 

Jeśli schody mają otwarty wylot lub jeśli 
możliwy jest dostęp od tyłu (nie przy ścianie), 
montażu nie należy rozpoczynać zanim dostęp 
ten nie zostanie zagrodzony. 

3. 

 

Zanotuj istniejące już uszkodzenia: 

• dekoracji,  
• pokrycia podłogi, mebli lub innego 

wyposażenia, 

• drzwi, okien, itp. 

4. Nie usuwaj poręczy do momentu zainstalowania szyny na wypadek błędu  
w pomiarach lub przerwy w montażu. 

!
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1.2.2 Łączenie szyny  
 

Szyna dostarczona jest w dwóch częściach, które należy połączyć. Górny i dolny punkt 
ładowania oraz górny i dolny ogranicznik są instalowane w fabryce.  

 

Upewnij się, że kable nie są zakleszczone 
pomiędzy krawędziami szyny. 

 

1. Na dolnej szynie odkręć 3 śruby dociskowe i wysuń 2cm czterokątny bolec na 
długość ok.12 cm. Następnie dokręć śruby. 

 

 

2. 

 

Usuń na pewien czas śrubę u dołu szyny, gdzie 
zębatka przekładni będzie umiejscowiona po 
zakończeniu montażu. Odłóż ją w bezpieczne 
miejsce 

! 
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3. 

Wewnątrz dolnej części szyny biegnie 
dwużyłowy kabel zakończony dwoma 
żeńskimi konektorami, który jest połączony  
z dolnym punktem ładowania.  
Połącz żeński i męski konektor  
(brązowy z brązowym, niebieski z niebieskim). 

 

4. 

 

Teraz możesz połączyć dwie cześci szyny. 

Upewnij się, że kable nie są 
zakleszczone pomiędzy 
krawędziami szyny. 

5. 

 

Dokręć śruby dociskowe, aby 
utrzymać bolec bezpiecznie w 
miejscu używajac dwóch kluczy 
10mm. 
Włóż z powrotem śrubę do 
zębatki przekładni u góry szyny.

 

 

Nie usuwaj poręczy do momentu, aż szyna będzie 
zainstalowana, na wypadek błędów w pomiarach lub 
przerwy w montażu. 

 
 

! 

!
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1.2.3 Montaż szyny  
 

1. Umieść szynę całkowicie złożoną na schodach, dolnym końcem na podłodze u dołu 
schodów, a stalową zębatką do góry. Umieść dolną zaślepkę szyny u dołu szyny 

 

 

2. 

 

Umieść zawiasy mocujące pod spodem szyny 
jeden na pierwszym stopniu, drugi na najwyższym 
stopniu lub na podeście, a dwa środkowe na 
sąsiednich stopniach graniczących z miejscem 
złączenia szyny. 

3. Dociśnij zawiasy do spodniej strony szyny, ostrożnie dokręcając 13mm śrubę, która 
idzie bezpośrednio przez każdy z zawiasów. 
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4. 
Umieść każdy zawias w taki sposób, aby leżał centralnie na schodku i przykręć go 
dwiema krótkimi 13mm śrubami z każdej strony wspornika. NIE przymocowuj 
JESZCZE zawiasów do schodków. 

 

 

5. Gdy szyna umieszczona jest prawidłowo na 
schodach możesz usunąć poręcz. 



 16

1.2.4 Montaż wagonika  
 

1. 

 

Usuń ruchomy dolny limit bezpieczeństwa 
(ogranicznik) z szyny. 

 

2. Nałóż plastikowe zaślepki na górną część szyny. 

3. 
Umieść wagonik na górze szyny, nakładając 
dwa bolce wychodzące z wagonika na 
plastikowe zaślepki. 

 

 

 
Bądź ostrożny, aby nie 
uszkodzić żadnego z 3 
mikroprzełączników, które 
wystają u spodu wagonika. 

 
 

! 

Bądź ostrożny z wagonikiem, 
ponieważ jest to ciężki element. 
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4. Włącz przełącznik baterii. 

 

5. Przyciśnij w dół dźwignię obrotowego siedzenia i wprowadź wagonik na szynę 
korzystając z pilota. 

 

 

 

Upewnij się, że kable nie są zakleszczone pomiędzy 
krawędziami szyny. 

6. 
 
Usuń żółtą naklejkę ostrzegawczą oraz śruby z górnej i dolnej krawędzi 
bezpieczeństwa wagonika. Następnie włóż dostarczone zaślepki do otworów 

 

 

7. Usuń pomoc obsługi (patrz opakowanie). 

 

! 
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1.2.5 Ustawienie kąta siedzenia  
 

 

Należy ŚCIŚLE przestrzegać następujące procedury,  
aby uniknąć uszkodzenia obudowy wagonika. 

 

 

 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 

 
 
Poluzuj środkową śrubę i ustaw prawidłowy kąt 
korzystajac z poziomicy. Następnie dokręć ponownie 
śrubę. 
 
 
 
 
 
Wyjmij dwie śruby umiejscowione wzdłuż przedniej dolnej 
krawędzi, aby usunąć główną pokrywę. 
 
 
 
 
 
 
Stopniowo i powoli usuń pokrywę wagonika pod kątem. 
Możliwe, że trzeba będzie poluzować śrubę regulującą 
podnóżek. 

 

! 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 

 

 
 
Poluzuj 6 poziomych śrub (po 3 z każdej strony), aby 
poruszyć słupek siedzenia. 
 
 
 
 
 
 
Ustaw krzesełko pod prawidłowym kątem umieszczając 
poziomicę na platformie słupka siedzenia. 
 
 
 
Upewnij się, że zaciski antypoślizgowe (nawiasy 
motylkowe) są ułożone w prawidłowej pozycji poziomej. 
Chropowata strona powinna być skierowana do 
wewnatrz wagonika,  
gładka - na zewnątrz. 
 
 
 
 
Dokręć 6 poziomych śrub korzystajac z 13mm klucza 
dynamometrycznego do 36Nm. 

8. 

 

Nałóż z powrotem pokrywę wagonika przymocowując ją 
dwiema śrubami 
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1.2.6 Ustawienie kąta podnóżka  
 

1. 

 

Poluzuj środkową śrubę i ustaw prawidłowy kąt 
korzystajac z poziomicy, następnie dokręć ponownie 
śrubę. 

2. 

 

Nałóż z powrotem pokrywę podnóżka przykręcając ją 
śrubą. 
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1.2.7 Montaż siedziska  
 
Siedzisko może zostać teraz zamontowane na słupku. Postępuj następująco: 
 

1. Złóż podłokietniki i podstawę siedziska 

2. 

Umocuj osłonę siedzenia. Upewnij się, 
że wszystkie kable są wolne i nie 
zakleszczone. 
Osłona powinna być ustawiona jak 
zaznaczono strzałką. 

 

3. Ustaw siedzisko u góry słupka 
wystającego z wagonika. 

4. 

Z siedziskiem skierowanym w poprzek 
schodów pociągnij w dół dźwignię 
ruszając delikatnie krzesełkiem w 
prawo i w lewo. 
Czyń to tak długo, aż siedzenie nie 
będzie opadać. 
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5. 
Zwolnij dźwignię obrotowego 
siedzenia i obracaj krzesełkiem tak 
długo, aż zaskoczy na pozycję jazdy 
skierowane w poprzek schodów. 

 

6. 
Połącz kable łączące siedzisko z 
wagonikiem, dociskając do siebie dwie 
części konektora i zabezpieczając je 
nakretką, aby zapewnić stałe łącze. 

 

7. 

Sprawdź czy włącznik główny 
wagonika jest w pozycji 'ON', a 
krzesełko w zablokowanej pozycji 
skierowane w poprzek schodów (patrz 
punkt 5). 

Kiedy wszystkie części są prawidłowo umiejscowione, wyświetlacz cyfrowy pokaże '2' i wyda 
wysoki krótki sygnał dźwiękowy, pokazujac, że system lądowanie nie jest jeszcze połączony z 
systemem zasilania. Jeśli ukaże sie inna cyfra, odnieś się do wykazu kodów cyfrowych w 
instrukcji obsługi.  

 

 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
Krzesełko może teraz 'jechać' w dół. 
W tym celu przesuń przełącznik w 
podłokietniku siedzenia w stronę 
schodów (w kierunku jazdy). 
Krzesełko powinno gładko jechać po 
szynie i rozpocząć swoją pierwszą 
jazdę w dół. 
 
 
 
 
Zatrzymaj krzesełko na 3 lub 4 dolnym 
stopniu i wyłącz włącznik baterii, 
w celu wyłączenia sygnału 
ostrzegawczego - 'Baterie nie 
ładowane' 
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1.2.8 Ustawienie górnego punktu zatrzymania 
 

1. Włóż górny ogranicznik bezpieczeństwa na szynę,  
nie dokręcaj jednak jeszcze całkowicie śrub. 

2. 

Włącz z powrotem zasilanie, aby uruchomić krzesełko.
Poprowadź krzesełko z powrotem na górę schodów do 
momentu, aż się całkowicie zatrzyma. 
 
Sprawdź zgodność poziomu podnóżka z poziomem 
lądowania korzystając z poziomicy. 

3. 

 

Jeśli poziom podnóżka NIE JEST zgodny z poziomem 
lądowania, poprować krzesełko na 3 / 4 dolny schodek 
i zatrzymaj je. 
 
Przesuń ogranicznik do góry lub w dól na odpowiednią 
pozycję. 
Poprowadź krzesełko z powrotem na górę schodów i 
sprawdź, czy poziom podnóżka pokrywa sie z 
poziomem lądowania 
 
Jeśli Ci się to nie uda, powtórz aż będzie prawidłowo. 
Gdy górny ogranicznik jest ustawiony prawidłowo, 
dokręć śruby na rampie zatrzymania. 

4. 

 

Włóż plastikowy ogranicznik szyny na końcu 
przekładni zębatkowej, a następnie wywierć 3mm 
otwór w aluminiowej szynie. Zabezpiecz korzystajac z 
dostarczonej śruby. 

 

 

Jeśli należy przyciąć szynę wraz z przekładnią 
zębatkową, ten plastikowy ogranicznik szyny 
zabezpieczy i uniemożliwi jakikolwiek ruch przekładni. ! 
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1.2.9 Mocowanie szyny do schodów 
 

1. Poprowadź krzesełko w dół schodów. 

 

2. 

Upewnij się, że szyna leży równolegle 
do przyległej ściany. Patrząc w górę 
schodów, z tyłu siedzenia sprawdź, 
czy krzesełko nie zahaczy ściany w 
drodze do góry. 

3. 

Upewnij się również, że nie występują 
przeszkody na torze jazdy. 
 
Odległość między tyłem krzesełka a 
ściana powinna wynosić przynajmniej 
ok. 25mm. 

4. Ustal wolną przestrzeń pomiędzy krzesełkiem a ścianą, poruszając odpowiednio szyną  
w tą i z powrotem. 

5. 

 

Po skontrolowaniu i zweryfikowaniu pozycji 
końcowej, przykręć zawiasy do schodów 
korzystając z dostarczonych śrub  
(po 4 na zawias). 
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1.2.10 Podłączenie transformatora 
 

1. 
Przełóż przewód tranformatora przez otwór w spodniej 
części szyny (pierścień uszczelniający) i wyjmij go na 
zewnatrz szyny. 

 

2. Wyciągnij kable punktu ładowania oraz kostkę końca szyny. Połącz kable transformatora 
w kostce. Nie ma różnicy, który kabel będzie połączony z którą końcówką. 

 

 

3. Włóż połączone kable oraz kostkę do końcówki szyny, wyjmij zaślepkę szyny z zestawu 
instalacyjnego i nałóż na zakończenie szyny. 

 

 

 Upewnij się, że połączone kable oraz kostka są starannie włożone, tak aby nie 
spowodowały ryzyka zatrzymania czy przycięcia przez poruszające się krzesełko. 

 Podłącz transformator jedynie po zakończeniu operacji. ! 

NIE podłączaj JESZCZE 
transformatora do gniazdka 

sieci zasilającej 

Transformator z zestawu instalacyjnego 
powinnien zostać teraz połączony z systemem 
okablowania ładowania następująco: 
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1.3 KONTROLA POINSTALACYJNA 
Kontrola poinstalacyjna powinna być wykonana po zakończeniu instalacji. Jeśli potrzeba 
zanotuj jej wyniki. 

1.3.1 Kontrola poinstalacyjna 
 

1. 
Przesuń przełącznik w kierunku 'W DÓŁ'. 
Krzesełko powinno zacząć jechać w dół. 

 

2. Przesuń przełącznik w kierunku 'DO GÓRY'. 
Krzesełko powinno zacząć jechać do góry. 

1.3.2 Kontrola pilotów 
 

1. 

 

Przyciskając zielony przycisk krzesełko 
przesunie po chwili w dół. 

 
Po zwolnieniu przycisku krzesełko przestanie 
się poruszać.  

 

 

2. 

Przyciskając czerwony przycisk 
krzesełko przesunie się po chwili w górę. 
 
Po zwolnieniu przycisku krzesełko 
przestanie się poruszać. 
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1.3.3  Kontrola czujników bezpieczeństwa  

1. 

 

Górny czujnik podnóżka - Naciśnij górną 
krawędź podnóżka, gdy krzesełko jedzie w 
górę. Krzesełko powinno natychmiast się 
zatrzymać.  
 
Wyświetlacz pokaże '8'. 
 

2. 

Dolny czujnik podnóżka - Naciśnij dolną 
krawędź podnóżka, gdy krzesełko jedzie w dół. 
Krzesełko powinno natychmiast się zatrzymać. 
 
Wyświetlacz pokaże '7'. 
 

3. 

Spodni czujnik podnóżka - Naciśnij spodnią 
krawędź podnóżka, gdy krzesełko jedzie w dół. 
Krzesełko powinno natychmiast się zatrzymać. 
 
Wyświetlacz pokaże '7'. 
 

4. 

Górny czujnik wagonika -  Naciśnij od góry 
górny czujnik bezpieczeństwa, gdy krzesełko 
jedzie w górę. Krzesełko powinno się 
natychmiast zatrzymać.  

Wyświetlacz pokaże '9'. 

 

5. 

 

Dolny czujnik bezpieczeństwa wagonika - 
Naciśnij od dołu dolną krawędź 
bezpieczeństwa.  
Krzeselko powinno natychmiast się zatrzymać. 
 

Wyświetlacz pokaże 'A'. 
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1.3.4 Kontrola wyłączników krańcowych 

 

1. 

Dolny ogranicznik - Poprowadź 
krzesełko na sam dół szyny.  
Krzesełko powinno automatycznie 
'łagodnie' zatrzymać się u dołu 
schodów. 

 

2. 
Górny ogranicznik - Poprowadź krzesełko na 
samą górę szyny.  
Krzesełko powinno automatycznie 'łagodnie' 
zatrzymać się u góry schodów. 

1.3.5 Kontrola dźwigni siedziska obrotowego 
 

1. 

 
 

Obróć siedzisko w stronę góry schodów 
- w przeciwną stronę do kierunku jazdy. 

Wyświetlacz pokaże '4',  
a krzesełko nie będzie działać. 
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1.3.6 Kontrola przełącznika baterii 
 

 

Przełącz włącznik na pozycje 'OFF',  lub 
wyciągnij czerwoną wtyczkę baterii (zależy od 
modelu). 

Wyświetlacz cyfrowy wyłączy się,  
a krzesełko nie będzie działać 

1.3.7 Kontrola stacyjki 
 

 

Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję 'OFF.' 

Wyświetlacz powinien pokazać '5', 
a krzesełko nie będzie działać. 

 

1.3.8 Koło do nakręcania ręcznego 
 

 
 
Wyjmij wolną wtyczkę z górnej pokrywy 
wagonika, włóż koło do nakręcania ręcznego i 
przekręć kilka razy obserwując prawidłowy ruch 
wagonika w obu kierunkach. 

1.3.9 Kontrola oznakowań 
 Sprawdź czy wszystkie oznakowania przymocowane są prawidłowo. 

1.3.10 Kontrola prawidłowego zamocowania wagonika do szyny 
 

Poprowadź krzesełko raz w górę, raz 
w dół, upewniając się, że jedzie gładko 
i stabilnie oraz zatrzymuje się w 
prawidłowych pozycjach u góry i u dołu 
szyny. 
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1.4 Demonstracja krzesełka 

Upewnij się, że masz pod ręką instrukcję 
obsługi, która ułatwi wyjaśnianie. 

 

Przez przekazaniem krzesełka klientowi należy pokazać mu prawidłowe operowanie 
krzesełkiem oraz jego cechy bezpiecznego użytkowania. Należy również wyjaśnić,  
jak postępować w przypadku wystąpienia ewentualnej usterki.  

Ponadto powinieneś przyjrzeć się jak użytkownik korzysta z krzesełka – zjazd w dół i górę 
schodów, przynajmniej do momentu, kiedy będziesz pewny, że korzysta on z niego w sposób 
bezpieczny. 

Jeśli użytkownik nie potrafi prawidłowo i bezpiecznie operować krzesełkiem, krzesełko powinno 
zostać rozmontowane, chyba że będzie ono użytkowane pod nadzorem.  

W tym przypadku osoba nadzorująca powinna być obecna przy montażu.  

 

1.5 Konserwacja (jeśli adekwatna) 
Upewnij się, że zakupujący został poinformowany o wymaganiach kontrolowania i serwisowania 
krzesełka oraz o innych wymaganiach obowiązujących w danym kraju.  

 

1.6 Jak uniknąć niebezpiecznego montażu 
● Instalujący nie powinien kontynuować instalacji, jeśli miałaby być niebezpieczna. 

● Instalację należy również przerwać, jeśli użytkownik krzesełka waży więcej niż 127 kg.  

● Jeśli jedna z kontroli poinstalacyjnych się nie powiedzie, zepsutą część należy ponownie 
przetestować  lub wymienić zanim krzesełko będzie oddane do eksploatacji.  
Pod żadnym pozorem nie wolno pominąć lub zignorować żadnej z cech 
bezpieczeństwa krzesełka. 

● W przypadku, gdy za krzesełkiem nie ma ściany lub innej solidnej pionowej powierzchni 
lub schody znajdują się na otwartej przestrzeni, instalację należy przerwać  do momentu 
zamontowania odpowiedniej osłony. 

● Instalacji nie należy kontynuować, gdy kąt nachylenia schodów jest mniejszy niż 23° lub 
większy niż 55°. 

GRATULUJEMY UDANEJ INSTALACJI! 

! 


