
 

Kézhosszabbító SUNDO 61 cm SD 26024, Kézhosszabbító 
SUNDO 76 cm SD 26030 és Kézhosszabbító SUNDO 81 cm 

SD 26032 használati utasítás 

 

 

 

Használat: A Reacher »SUNDO« megkönnyíti a könnyű tárgyak felvételét és elrakását korlátozott kéz- 
vagy ujjfunkcióval. Emellett a mozgásukban korlátozott személyek támogatást kapnak tárgyak 
felvételekor, mivel a hajlítás vagy nyújtás elmarad (pl. posztoperatívan is csípőműtét után). 

 Jelzés: Tárgyak emelésének, tartásának és mozgatásának károsodása a felső végtag és/vagy törzs 
működésének károsodása esetén (pl. ízületi betegségek, neurológiai betegségek, sérülések 
következményei, fejlődési rendellenességek) 

 Ellenjavallat: elégtelen fizikai vagy szellemi kapacitás a segédeszköz használatához. 

Verziók: Különböző modellek vagy méretek (lásd műszaki adatok), használati utasítás, tesztelés és a 
megfelelő kiválasztása az elérést felhatalmazott, képzett szakemberekkel együtt kell elvégezni. A 
terméket háztartási használatra tervezték, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet.  Bármilyen más 
felhasználás, mint a fent említettek nem célja. A gyártó vagy a Sundo GmbH nem vállal felelősséget 
az ebből eredő károkért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A termékkel kapcsolatos súlyos 
események esetén kérjük, értesítse a gyártó vagy az illetékes forgalmazót. 

Leírás: A Reacher »SUNDO« egy jól kiegyensúlyozott, robusztus termék. Műanyag fogantyúval 
rendelkezik (1 jelzés), amely zökkenőmentes működést tesz lehetővé. A kényelmes méretű, kinyomó 
markolat mechanizmussal ellátott pisztoly alakú markolat többet is használható ujjak egyidejűleg 
könnyű és biztonságos. Ez jelentősen csökkenti az erőfeszítést. Beépített mágnes (2 jelzés)  a 
karomnál lehetővé teszi kisebb fémtárgyak emelését, az integrált kampó (3 jelzés) megkönnyíti a 



tárgyak felvételét. A markoló karom az gumírozott (4 jelzés) az egyik oldalon , a másik oldalon karcolt 
(5 jelzés) és ezért nem csúszik. 

 

Az első használat előtt: Először olvassa el teljes egészében a használati utasítást, és őrizze meg a 
termék élettartamának végéig. Kérjük, ellenőrizze, ha a termék az első és minden használat előtt 
vizuális ellenőrzéssel sértetlen. Sérülés vagy kopás jelei esetén a  toló fogantyút nem szabad (többet) 
használni.  

Fertőtlenítés/tisztítás:  

► Tisztításkor ne használjon éles, súroló hatású tárgyakat vagy tisztítószereket.  
► Minden krómozott fém alkatrészt a legjobb, ha nedves ronggyal tisztítsa meg enyhe háztartási 
tisztítószerrel.  
► A műanyag elemek tisztítását célszerű nedves ruhával, tisztítószer-adalékok nélkül. A műanyag 
felületek ápolásához speciálisan műanyag megfelelő terméket kell használni. 
 ► Az elérőt kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel lehet fertőtleníteni. 
Fontos: Fertőtlenítőszerek használatakor be kell tartani a gyártó használati utasítását. 

 
Műszaki adatok: 
 
Anyaga Alumínium, műanyag 
Hossza 26 024: 61 cm 

26 030: 76 cm 
26 032: 81 cm 
26 035: 90 cm 

Karom nyílás szélessége 9,5 cm 
Súlya 26 024: 150 g 

26 030: 190 g 
26 032: 200 g 
26 035: 215 g 

Max. terhelhetősége kb 3 kg 



Egyik kezével tartsa az elérőt a fogantyún. Hozzáféréssel a karom van zárva, a fogantyú 
meglazításával a karmot újra nyílik. 
 

 
Biztonsági utasítások:  
► Ismerkedjen meg az elérő funkciójával és gyakorolja a megfelelő kezelést.  
► A megfogott tárgyak tömege nem haladhatja meg a 3 kg-ot.  
► Ne fogjon forró vagy égő tárgyakat, például gyertyát, cigarettát stb.  
► Ügyeljen arra, hogy a beépített mágnes elektronikus berendezésektől távol legyen, ezeket 
károsíthatja a mágneses tér. 
 
 Garancia: A jogi garanciális igények szerint. A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő sérülésekre 
használat, normál kopás vagy használat, valamint olyan hibák, amelyek csak a készülék értékét vagy 
használhatóságát befolyásolják jelentéktelenül. Műszaki változtatások, átalakítások és bővítések és 
nem megfelelő karbantartás A munkavégzés a garancia és a termékszavatossági kötelezettség 
lejárásához vezet. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokat fenntartjuk magunknak. 

 


