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Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem proszę przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją przechowywać tak, aby w każdej chwili 
można z niej było łatwo skorzystać. 
Podstawowe informacje:
•  
•  
•  

Podczas korzystania z produktut:

Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie:
Środki ostrożności podzielono na dwie grupy, według stopnia ryzyka dla zdrowia.

OSTRZEŻENIA: dotyczą sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować poważną kontuzję.

UWAGI: dotyczą sytuacji mniej niebezpiecznych, które mogą spowodować łagodne kontuzje i/lub uszkodzenie produktu. 

OSTRZEŻENIA
 Aby zapobiec kontuzji lub zaostrzeniu objawów, produktu nie powinny stosować:

- 
- 

Nieprawidłowe stosowanie produktu może powodować problemy z krążeniem krwi lub kontuzje. Zawsze należy przestrzegać 
poniższych ostrzeżeń i używać produktu w prawidłowy sposób: 

W przypadku, gdy podczas użycia produktu wystąpi nietypowa sytuacja taka jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema, 
itp., natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Dalsze użycie może zaostrzyć objawy. 

UWAGI
Zapięcie na rzepy wyprodukowano z twardych materiałów. W rzadkich przypadkach może dojść do skaleczenia skóry na palcach 
lub w innym miejscu, więc należy zachować ostrożność podczas używania produktu. 
Pod wpływem potu lub tarcia kolor produktu może wyblaknąć, a produkt może zafarbować inne tkaniny. 
Upewnij się, że zapięcie na rzep nie przyczepiło się do ubrania. W przeciwnym razie może ono zaciągnąć lub uszkodzić tkaninę. 
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Pielęgnacja i pranie

UWAGA:
Nie prać z jasnymi kolorami – produkt może stracić kolor albo zafarbować inne tkaniny.
W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy używać siateczki do prania, aby zapobiec zaciągnięciu lub uszkodzeniu tkanin. 
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Produkt można stosować na prawą lub na lewą nogę. 
Przy pewnym stopniu zużycia produkt może nie zapewniać efektu stabilizującego. 
Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego. 

Ze względu na właściwości użytych materiałów produkt w niektórych warunkach przechowywania może zmienić kolor.
Dbaj, aby nie odkształcić produktu kładąc na nim cięższe przedmioty podczas przechowywania – może to uszkodzić zapięcie na rzep.
Nie pozostawiaj produktu w zbyt gorących lub wilgotnych miejscach. Może to spowodować pogorszenie jakości produktu lub jego lub 
rozwarstwienie. 
Ze względu na rodzaj użytego materiału na powierzchni produktu mogą powstać drobne zagłębienia, a jego kolor może ulec zmianie.
Nie obniża to jakości produktu. 

osoby ze skłonnością do alergii lub wrażliwą skórą.
osoby, u których występuje złamanie, skaleczenie, drętwienie, obrzęk, egzema, wysypka skórna inne objawy w miejscu noszenia 
produktu. 

Produkt przeznaczony jest do noszenia wyłącznie w miejscu stawu kolanowego;
Zawsze należy stosować produkt w odpowiednim rozmiarze;
Nie stosować produktu podczas snu;
Aby założyć stabilizator we właściwy sposób, przestrzegaj kolejności kroków przy jego zakładaniu;
Stabilizatora ani pasków nie wolno zapinać zbyt ciasno. 
Jeżeli stabilizator rozluźni się lub spadnie podczas użycia, trzeba go znów prawidłowo zapiąć. Przy dłuższym noszeniu trzeba 
zwrócić uwagę, aby siła ucisku była odpowiednia, a w razie potrzeby należy ją dostosować. 
Jeżeli produkt nosi ślady zużycia, uszkodzenia albo zapięcie na rzep nie działa dobrze, produktu tego nie należy używać. 
Nie wolno samemu zmieniać ani naprawiać produktu. 
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Produkt można prać w pralce, w siateczce do prania. Po wypraniu suszyć w zacienionym miejscu.
Podczas prania zapięcie na rzep musi być zapięte – w przeciwnym wypadku może ono ulec uszkodzeniu. 
Nie stosować wybielaczy na bazie jonów lub chloru. Można stosować wybielacze tlenowe.
Nie suszyć w suszarce bębnowej - może to spowodować uszkodzenie produktu. 
Nie czyścić chemicznie. Można prać na mokro bez suszenia w suszarce bębnowej. 

・
・
・
・
・

・
・

Film instruktażowy na temat użycia
produktu
oraz instrukcja użycia w innych
językach
są dostępne na stronie:
https:/zamst.com/products/filmista/filmista-knee/

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO ZAMST FILMISTA – INSTRUKCJA UŻYCIA
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Sposób użycia
•  Przed założeniem produktu uważnie przeczytaj punkt „Środki ostrożności podczas użycia – przeczytaj koniecznie”. 

Przy zakładaniu stabilizatora przestrzegaj niżej opisanych kroków, aby go założyć prawidłowo. 

1. Odepnij wszystkie rzepy. Upewnij się, gdzie jest góra, 
a gdzie dół produktu. Określ, która strona jest prawa, 
a która lewa. Strzałka na oznaczeniu wskazuje ku 
górze produktu. 

Rzep B

Rzep A

<Strona wewnętrzna>

2. Zakładać od tylnej strony nogi. Logo z nazwą firmy 
musi znajdować się na dole stabilizatora.

Logo firmy

3. Przy wyprostowanej nodze zapiąć rzep A.

Rzep A

4. Przy wyprostowanej nodze zapiąć rzep B.

Rzep B

5. Rzepy A i B należy zapiąć tak, aby zapewniały właściwą 
siłę ucisku.

6. Wyprostować nogę w kolanie i ewentualnie dopiąć rzepy, 
jeśli są zapięte zbyt luźno.

7. Należy upewnić się, że produkt nie jest zapięty zbyt luźno 
lub nieprawidłowo. Jeżeli leży niewygodnie, powtórz 
wszystkie kroki od nowa.

Jeżeli założysz produkt zbyt ciasno, noga 
może zdrętwieć – musisz na to uważać.

Zastrzeżenia:

Nazwa „ZAMST” i logo firmy „ZAMST” są znakami towarowymi firmy Nippon Sigmax Co. Ltd, które są zastrzeżone w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Oznaczenie kierunku

* Cechy i wygląd produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, aby go udoskonalić.
* Wyrzucając produkt należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących utylizacji.
* Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić jakość naszych produktów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad itp.
prosimy o kontakt z Nippon Sigmax Co., Ltd.


