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 I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I



 

Instrukcję obsługi 
Streeters 

 
Dziekujemy za zaufanie jakim nas 
Państwo obdarzyliście wybierając wyroby  
VERMEIREN. 
 
Przed użyciem należy zapoznać się z 
niniejszą instrukcją. Zapozna ona cię z 
naszym produktem. Instrukcja zawiera 
wskazówki ; jak konserwować i 
serwisować Streeter. Proszę pamiętać, 
że przestrzeganie niniejszych wskazówek 
pozwoli utrzymać wyrób w najlepszej 
kondycji oraz pozwoli na prawidłowe 
funkcjonowanie przez lata używania. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
kontaktować się ze sprzedawcą. 
 
Dane techniczne 
Żółty Model  
Wysokość: 470-600 mm 
Długość:  900 mm 
Złożeniu: 170 mm 
Szerokość:  550 mm 
Talia:  360 mm 
Waga:   5 kg 
 
Czerwony  Model  
Wysokość: 460-570 mm 
Długość:  740 mm 
Złożeniu: 200 mm 
Szerokość:  530 mm 
Talia:  340 mm 
Waga:   4,75kg 
 
Zielony Model  
Wysokość: 600-730 mm 
Długość:  960 mm 
Złożeniu: 210 mm 
Szerokość:  590 mm 
Talia:  400 mm 
Waga:   5,75 kg 
 
Niebieski Model  
Wysokość: 720-900 mm 
Długość:  1020 mm 
Złożeniu: 210 mm 
Szerokość:  630 mm 
Talia:  430 mm 
Waga:   6,45 kg 
 
 
Sposób dostawy 
- Dolna rama (z 4 koła) 
- Instrukcja obsługi 
 
Składanie 
 
1. Wciśnij przycisk blokujący nogi i je 
odblokuj. Ustaw nogi na pożądanej 
wysokości, wciśnij przycisk blokujący i 
upewnij się, że  jest on  wciśnięty. 
Upewnij się, że wszystkie nogi mają taką 
samą wysokość. 
 
2. Sprawdź czy chodzik jest zablokowany 
w pozycji rozłożonej przez rozpoczęciem 
użytkowania. Aby to zrobić złap za  
gumowe rączki i spróbuj go złożyć. 
Używaj streetera tylko na płaskim i 
twardym terenie. Stosowanie Streetera 
na schodach jest zabronione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

 Nie należy operać się tylko o jeden  
bok Streetera – niebezpieczeństwo 
wywrócenia ! 
 

 Nie przewoź dodatkowych osób lub 
przedmiotów  - niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ciała! 
 

  Streeter może być używany tylko w 
środku pomieszczeń i tylko  na płaskich 
powierzchniach. W czasie użytkowania 
upewnij się, że wszystkie cztery koła 
równomiernie naciskają na podłogę. 
 

  Naprawy mogą być wykonywane 
jedynie przez serwis. 
 

  Proszę dokładnie zapoznać się 
zinstrukcją w zakresie bezpieczeństwa 
iserwisu. Producent nie bierze 
odpowiedzialność za zniszczenia 
spowodowane przez nie właściwe 
użytkowanie i konserwację. 
 
Pielęgnacja 
 
Zaleca się do czyszczenia używanie 
roztworu wody z mydłem. Płyn do 
czyszczenia nie powinien mieć PH na 
poziomie przekraczającym 6. Nie należy 
używać środków 
czyszczącychzawierających 
rozpuszczalnik. Należy  zawsze zwrócić 
uwagę na instrukcję środka 
czyszczącego. Do czyszczenia należy 
używać wilgotnej ściereczki oraz letniego 
płynu.  
 
Unikać przemoczenia. Nie należy używać 
metalowych szczotek oraz żadnych 
innych ostrych przyborów czyszczących. 
W przypadku uszkodzenia lakieru lub 
stolarki, skonsultuj się ze sprzedawcą. 
Regularna pielęgnacja Streeter pozwala 
utrzymać je w idealnym stanie. 
 
Dezynfekcja 
 
Do sterylizacji należy stosować wyłącznie 
środki odkażające przeznaczone do 
powlekanych powierzchni metalowych i 
powierzchni drewno. Należy  zawsze 
zwrócić uwagę na instrukcję środka 
czyszczącego. Zaleca się stosować 

środki sprawdzone które są na liście 
Instytutu Roberta Kocha (informacje 
można uzyskać na stronie:www.rki.de). 
Dezynfekcja może być przeprowadzona 
wyłącznie przez przeszkolone osoby. 
Należy skontaktować się ze sprzedawcą. 
 

Naprawy/konserwacja/przeglądy 
Należy używać wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych. Naprawy i remonty 
powinny być przeprowadzone wyłącznie 
przez przeszkolone osoby. Jeśli to 
możliwe należy korzystać z serwisu 
dostawcy. On chętnie pomożemy w 
odniesieniu do usług i remontów. 
 
Przed każdym używaniem Streeter 
powinien być sprawdzony pod względem: 
 
• Kompletnośći 
• Funkcji regulacji parametrów wysokości 
• Funkcjonowania kółek (stabilność, 
  właściwości jezdne, mocowanie śrub) 
• Rama (deformacje, stabilność) 
• Uszkodzenia powłoki lakierniczej 
  (należy usunąć rdzę oraz uszkodzony 
  lakier) 
 
Przechowywanie 
pomiędzy + 5° i  + 45° C 
20% - 75% wilgotności powietrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCENT: 
N.V. Vermeiren N.V. 
Vermeirenplein 1 / -15 
Kalmthout (Belgia) 
Tel.: +32 (0) 3/6202020   Fax: +32 (0) 3/6664894 
 

MARKETING: 
Vermeiren Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica 
Tel.: +48 (0) 71/387 42 00   Fax: +48 (0) 71/387 05 74 
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