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Sivu 1

Johdanto
Onnittelut EasyStand Zing –seisomatelineen hankinnasta. Olemme Altimate Medicalissa suunnitelleet 
EasyStand Zing –telineen täyttämään tarpeenne.

EasyStand –tuotteiden kuvaus
EasyStand –tuotesarja on tarkoitettu henkilöille, jotka kykenevät avustettuina siirtymään hoitajan tai nosto-
laitteen avulla. Se on hyödyllinen työkalu kuntoutukseen sekä koti-, koulu- ja työkäyttöön. EasyStand –seiso-
matelineet tukevat käyttäjää eri asennoista seisoma-asentoon. Telineeseen voidaan yksilöllisten tarpeiden 
täyttämiseksi liittää erilaisia asentotukivälineitä.

Käyttöaiheet
EasyStand Zing –tuotteilla on tasomainen pinta, joka voidaan säätää vatsa-asennosta tai selinmakuuasen-
nosta pystyssä seisovaan asentoon. Koon 1 Zing soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on korkeintaan 
32 kg.

Tämä käyttöohje on seisomatelinejärjestelmän olennainen osa ja jokaisen laitetta käyttävän tulee lukea se 
kokonaisuudessaan. Näin varmistetaan, että EasyStand Zing asennetaan oikein ja käytetään mahdollisimman 
hyödyllisellä tavalla.

EasyStand Zing –seisomatelineen käyttäminen edellyttää pätevän aikuisen avustajan osallistumista. Mikäli 
ilmenee ongelmia, joita ette pysty ratkaisemaan tätä käyttöohjetta lukemalla, ottakaa yhteys paikalliseen 
toimittajaan tai soittakaa suoraan Altimate Medicalille, puh. 800-342-8968 tai 507-697-6393.

EasyStand Zing on tarkastettava vähintään viikoittain sen turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi. 
Telineen käyttöohjeessa luetellut säädöt ovat käyttäjän tehtävissä käyttöohjeita noudattamalla. Säätämisen 
jälkeen EasyStand on tarkastettava sen varmistamiseksi, että kaikki kiinteästi asennetut ja säädettävät kom-
ponentit ovat tukevasti paikoillaan käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt 
ja mahdolliset muut merkittävät korjaustoimenpiteet kuuluvat valtuutetun toimittajan tai huoltokeskuksen 
tehtäviksi. Turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi tulee käyttää ainoastaan Altimate Medical Inc.:n 
hyväksymiä varaosia.

EasyStand Zing –seisomatelinettä ei tule käyttää lääkäriä konsultoimatta. Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla vakavia terveysongelmia. Suosittelemme kunnollisen seisontaohjelman suunnittelemista ja 
seurantaa yhteistyössä pätevän lääkärin tai työ/fysioterapeutin kanssa. 

Liity seisovaan joukkoomme!
Tavoitteemme on yksinkertainen – rohkaista liikuntarajoitteisia ihmisiä seisomaan heidän terveytensä 
edistämiseksi. Tapaa muita liikuntarajoitteisia ihmisiä, erityislasten vanhempia, lääketieteen ammattilaisia ja 
seisomisen asiantuntijoita, jaa tietoja heidän kanssaan ja opi heiltä jossakin sosiaalisista verkostoistamme.

Lue, jaa ja kommentoi EasyStand –blogissa osoitteessa blog.easystand.com

EasyStand löytyy seuraavissa sosiaalisissa verkostoissa:

Introduction
Congratulations on your purchase of the EasyStand Zing standing frame. We at Altimate Medical have 
designed the EasyStand Zing with your needs in mind.

EasyStand Description 
The EasyStand line of products is intended for individuals who are able to transfer with assistance from a 
caregiver and/or lifting device. It is a useful tool for rehabilitation, home, school, and work use. EasyStand 
standing frames support the user from various positions to the standing position. Various support and 
positioning options may be added to facilitate individual needs. 

Indications for Use 
The EasyStand Zing products have a flat surface that can be adjusted from the prone or supine position to 
increase tolerance to an upright standing position. The Zing Size 1 is indicated for most individuals 
weighing up to 70 lbs. 

This manual is an integral part of your standing system and  should be read completely and 
thoroughly by anyone that will be operating the unit . This will ensure the EasyStand Zing is assembled 
properly and used in the most beneficial manner. 

The EasyStand Zing must be used with a qualified adult attendant present . Should any problem arise that 
you cannot solve by reading this  manual, please contact your local supplier or call Altimate Medical, 
Inc., at 800-342-8968 or 507-697-6393.

It is necessary to inspect your EasyStand Zing at least weekly to ensure it is in safe operating condition. 
EasyStand adjustments that are listed in the product owner’s manual can be made by the operator by 
following the instructions for use. After an adjustment is made, inspect the EasyStand to ensure all 
hardware and adjustable components are properly secured per the instructions for use. Replacement of 
worn parts, major adjustments, or any other important corrections should be handled by an authorized 
supplier or service center. Only Altimate Medical, Inc., approved replacement parts should be used to 
ensure safety and performance.

Do not use the EasyStand Zing without consulting your physician . Failure to consult a qualified 
physician prior to using the EasyStand Zing could lead to severe medical problems . We recommend 
a good standing program be established and supervised by a qualified physician or occupational/
physical therapist .

Join the Standing Community!

Our goal is simple - to empower people with disabilities to stand up for their health. Connect, share, and 
learn from other people with disabilities, special needs parents, clinical professionals, and the experts in 
standing on one of our social networking communities. 

Read, share, and comment on the EasyStand Blog at blog.easystand.com 
Find EasyStand on these social networking sites:
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Sivu 2

Turvaohjeet
• Kaikki turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet ja käyttöohjeet tulee lukea ja ymmärtää ennen käyttöä. 

Soittakaa Altimate Medicalille, mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte isätietoja, puh. 800-342-8968 tai 507-
697-6393.

• Mikäli käyttäjä ei täytä jäljempänä mainittuja edellytyksiä tai häntä ei ole asianmukaisesti sovitettu telinee-
seen pätevän terapeutin tai lääkärin toimesta, Altimate Medical Inc. Ei suorittele EasyStand Zing –seiso-
matelineen käyttämistä.

• Zing koko 1 – on suunniteltu sopivaksi useimmille käyttäjille, joiden pituus on korkeintaan 112 cm ja paino 
korkeintaan 32 kg. 

Tarkempia spesifikaatioita löytyy verkkosivuiltamme www.easystand.com.
• EasyStand Zing –seisomatelinettä ei tule käyttää lääkäriä konsultoimatta. Muussa tapauksessa seurauk-

sena voi olla vakavia terveysongelmia. Suosittelemme kunnollisen seisontaohjelman suunnittelemista ja 
seurantaa yhteistyössä pätevän lääkärin tai työ/fysioterapeutin kanssa.

• EasyStand Zing –seisomatelineen käyttäminen edellyttää aina pätevän aikuisen avustajan osallistumista. 
Konsultoikaa terapeuttianne tai lääkäriänne jalan sopivan asennon ja kulman löytämiseksi. Lasta ei mil-
loinkaan tule jättää ilman valvontaa Zingiin.

• Älä säädä Zing-telineen jalkalautaa lapsen seisoessa telineessä.
• EasyStand Zing on tarkastettava vähintään viikoittain sen turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi. 

Osien löystymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt ja 
mahdolliset muut merkittävät korjaustoimenpiteet kuuluvat valtuutetun toimittajan tai huoltokeskuksen 
tehtäviksi. Turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi tulee käyttää ainoastaan Altimate Medical 
Inc.:n hyväksymiä varaosia.

• Mikäli EasyStand –telinettä käytetään kotiympäristössä, on laite tarkastettava ennen jokaista käyttöä sen 
varmistamiseksi, ettei telineessä ole vaurioita tai yllättävää kulumista, joka voisi olla kotieläinten, tuholais-
ten tai lasten tahattomasti aiheuttamaa.

• Tarvittavien tuki- ja kohdistuselementtien oikeat säädöt on tarkastettava ennen käyttäjän nostamista 
seisoma-asentoon.

• Säilytys/kuljetusolosuhteet: lämpötila -10 - +50 °C, suhteellinen kosteus: 20-90 % 30 °C:ssa, ilmanpaine: 
700-1060 hPa.

• Mikäli laite on altistunut 23,5 °C:n alapuolella oleville lämpötiloille, sen on annettava lämmetä ennen käyt-
töä.

• EasyStand –telineen odotettavissa oleva käyttöikä normaaleissa käyttöolosuhteissa on 5 vuotta. Huom: 
tämä saattaa vaihdella käytön runsauden mukaisesti.

• Seisomateline on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön tasaisilla alustoilla. Pyörät tulee käytön aikana pitää 
lukittuina.

• Telineen siirtämistä ei suositella käyttäjän ollessa seisoma-asennossa.
• Äärimmäiset liikkeet sivuttais- tai pitkittäissuunnassa voivat aiheuttaa telineen kaatumisen.
• Telineen säilyttämistä normaalissa huoneenlämpötilassa ja kosteuspitoisuuksissa suositellaan.
• Altimate Medical –tuotteet on erityisesti suunniteltu käytettäviksi Altimate Medical –lisävarusteiden kans-

sa. Ellei toisin mainita, muiden valmistajien lisävarusteet eivät ole Altimate Medicalin testaamia eikä niitä 
suositella käytettäväksi Altimate Medical –tuotteiden kanssa.

• Ilman kirjallista suostumusta tehdyt muutokset tuotteisiin (sisältäen niihin kuitenkaan rajoittumatta muu-
tokset, jotka on tehty käyttämällä muiden valmistajien toimittamia osia tai varusteita) eivät ole suositeltavia 
ja mitätöivät takuun.

Varoitus: tämä laite on suunniteltu sovitettavaksi monenlaisille käyttäjille; siksi laitteessa on erilaisia sää-
töhahloja ja -reikiä. Sormien tai muiden ruumiinosien joutumista näille alueille on vältettävä.

Varoitus: käytön aikana tässä laitteessa on erilaisia liikkuvia osia. Perehdy laitteen toimintaan ja vältä 
käsien tai sormien joutumista näiden alueiden läheisyyteen.

Varoitus: neuvo sivullisia pysyttelemään poissa laitteen luota sen ollessa käytössä



Assembly
1. Remove everything out of the box and 
place the mast onto the floor as shown.

Remove all plastic wrap.

2. If the gas spring lockout was ordered, it 
will be shipped in the locked position. Pull 
the lock out and turn to unlock.

3. For the Supine, Vertical and Prone units, 
place unit up on end like shown in step 5, 
for the MPS and TT, depress the foot 
pedal and allow the mast post to come up 
to a vertical position.
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Sivu 3

1. Poista kaikki laatikosta ja aseta pystytanko 
lattialle kuvassa esitetyllä tavalla.

Poista kaikki muovikääreet.

Kokoaminen

2. Mikäli teline on tilattu kaasujousen lukituksella 
varustettuina, se toimitetaan lukitussa asennossa. 
Lukitus avataan vetämällä lukkoa ulos ja kääntä-
mällä sitä.

3. Selinmakuu-, pystyasento- ja vasta-asentotoi-
minnolla (Supine, Vertical ja Prone) varustettujen 
laitteiden tapauksessa laite asetetaan pystyyn 
vaiheessa 5 esitetyllä tavalla. MPS- ja TT-malleis-
sa painetaan jalkapoljinta ja pylväs päästetään 
nousemaan ylös pystyasentoon.
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4. Remove the bag of hardware from the 
wheelbase. It contains the 4 bolts for 
assembly.

5. Turn the wheelbase over and line up the 
short end with the foot pedal.

6. Start all 4 bolts. Do not tighten at this 
time.

5

6

4

Parts Detail-Tilt Table MPS (multi-position stander)
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Sivu 4

4. Poista kiinnitysosia sisältävä pussi alusta-
rungosta. Se sisältää kokoamiseen tarvittavat 4 
pulttia.

5. Käännä alustarunko ympäri ja kohdista lyhyt 
pää jalkapolkimeen.

6. Ruuvaa kaikki 4 pulttia paikoilleen. Älä kiristä 
tässä vaiheessa.
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7. Once all 4 bolts have been started, 
tighten them securely. Place unit onto its 
wheels and lock casters.

8. If the multi-adjustable knee pads or 
calf pads were ordered, loosen knobs on 
clamps and move up into position. 

9. For the Prone and Supine units depress 
the foot pedal to allow the legs to go past 
90˚. 

8

9

7
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7. Kun kaikki 4 pulttia on ruuvattu paikoilleen, 
ne kiristetään tiukkaan. Aseta laite pyörilleen ja 
lukitse pyörät.

8. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöiset 
polvi- tai pohjetyynyt, avaa kiristimien nuppeja ja 
siirrä kohdalleen.

9. Vatsa-asento- ja selinmakuutoiminnolla (Prone 
ja Supine) varustetuissa laitteissa painetaan 
jalkapoljinta varsien liikkumien mahdollistamiseksi 
yli 90°.
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Parts Detail-Tilt Table Supine
10. Tighten the lug on the side of the mast 
securely. 

11. If the calf pad with knee strap was
ordered, place the assembly onto the legs 
as shown.

12. Once the calf pad with knee strap is in 
position, tighten knobs securely.

11

12

10

Sivu 6

10. Kiristä pystyvarren sivulla oleva uloke tiukalle.

11. Mikäli laitteen mukana on tilattu polvihihnalla 
varustettu pohjetuki, aseta rakennelma varsien 
päälle kuvassa esitetyllä tavalla.

12. Kun polvihihnalla varustettu pohjetuki on 
paikallaan, kiristä nupit tiukalle.
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Parts Detail-MPS (multi-position stander)
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13. If the independent adjustable calf pads 
were ordered, loosen the ratchet handles on 
the clamps and position as shown. Insert 
the calf pads into the inside of the clamp. 
Tighten securely.

14. Insert multi-adjustable knee pads into 
the outside of the clamp. Tighten securely.

15. If the platform foot plate was ordered, 
place the assembly onto the legs as shown. 
Tighten securely.

14

15

13

Clamp
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13. Mikäli laitteen mukana on tilattu itsenäi-
sesti säädettävät pohjetuet, kiristimissä olevia 
räikkäkahvoja avataan ja sijoitetaan kuvassa 
esitetyllä tavalla. Työnnä pohjetuet kiristimen 
sisäpuolelle. Kiristä tiukalle.

14. Työnnä monisäätöiset polvituet kiristimen 
ulkopuolelle. Kiristä tiukalle.

15. Mikäli laitteen mukana on tilattu tasomainen 
jalkalauta, se asennetaan varsiin kuvassa esitetyl-
lä tavalla. Kiristä tiukalle.
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Parts Detail-Supine
16. If the multi-adjustable foot plates were 
ordered, place each foot plate onto the legs 
with the handles facing out. Tighten knobs 
securely.

17. If the hip supports were ordered, insert 
hip supports into the bracket behind the 
pelvic pad. Tighten securely.

18. If the lateral supports were ordered, 
insert lateral supports into the bracket 
behind the upper body support pad. Tighten 
securely.

17

18

16

MPS/Supine (TT)Tilt Table

Sivu 8

16. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöiset 
jalkalaudat, kumpikin jalkalauta asennetaan var-
sien päälle kahvat ulospäin. Kiristä nupit tiukalle.

17. Mikäli laitteen mukana on tilattu lonkkatuet, 
ne työnnetään lantiopehmusteen takana olevaan 
kannattimeen. Kiristä tiukalle.

18. Mikäli laitteen mukana on tilattu sivutuet, ne 
työnnetään ylävartalon tukityynyn takana olevaan 
kannattimeen. Kiristä tiukalle.



Page 18

61. Pull the lockout knob out and twist to 
unlock. Your unit can now be positioned 
using the foot pedal or hand lever.

62. Twist until the knob is vertical and locks 
into position. The gas spring is now locked 
from unintended movement.

Directional Locking Caster
63. Lock the right rear caster to allow the 
unit to guide straight. Locking the 
directional caster locks the directional 
position of the caster. This will not prevent 
the caster from rolling.

Face Aperture
64. Loosen knob on pad. Insert face 
aperture into the slot. Tighten knob 
securely.

Gas Spring Lockout

63

626119A. If the black molded tray was ordered, 
insert the two tray arms into the tray bracket 
as shown.

19B. Flip the gray plunger back into the 
locked position and tighten knob securely.

20A. If the multi-adjustable tray was 
ordered, there are two screw knobs in the 
parts bag. Turn the screw knobs slightly into 
the tray bracket on the unit. 

20B. Loosen the adjustment knob under 
the tray, extend the tray and place the tray 
bracket into the base. Tighten securely.

Note: Make sure washer is in place.

20A 20B

19B19A

21A. Remove 4 bolts from bottom of the 
tray, set bolts aside.

21B. Place tray onto bracket as shown.

21A 21B

Aluslevy

MPS, Supine or Tilt Table

MPS, Supine or Tilt Table

Vertical or Prone

64
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MPS, Supine tai Tilt Table

19A. Mikäli laitteen mukana on tilattu musta muo-
toiltu pöytäkaukalo, kaukalon molemmat varret 
työnnetään kannattimeensa kuvassa esitetyllä 
tavalla.

19B. Käännä harmaa mäntä takaisin lukitusasen-
toon ja kiristä nuppi tiukalle.

MPS, Supine tai Tilt Table

20A. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöi-
nen pöytäkaukalo, kiinnitysosien pussissa on kaksi 
ruuvattavaa nuppia. Kierrä ruuvinuppeja hieman 
laitteessa olevaan vastaavaan kannattimeen.

20B. Avaa kaukalon alla olevaa säätönuppia, vedä 
kaukaloa ulospäin ja aseta kannatin runkoon. 
Kiristä tiukalle.

Huom: varmista, että aluslevy on paikallaan.

Vertical tai Prone

21A. Poista 4 pulttia kaukalon pohjasta. Laita pultit 
talteen.

21B. Aseta kaukalo kannattimen päälle kuvassa 
esitetyllä tavalla. 
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Supine (MPS only)
55. Flip the lever located behind the pelvic 
pad to the “supine to stand” position.

56. Adjust to the desired supine position by 
depressing the foot pedal and tilting. This 
can be done with the user in the unit.

Prone (MPS only)
57. Flip the lever located behind the pad to 
the “prone” position.

58. Adjust to the desired prone position by 
depressing the foot pedal and tilting. This 
can be done with the user in the unit. 

Dual Control
59. Squeeze the hand lever to place the unit 
in the desired position.

60. Use the foot pedal to place the unit in 
the desired position.

58

5655

6059

57

24A. If the Zing Tilt Table (TT) was ordered, 
place the bracket for the planar head 
support onto the upper body support pad, 
making sure the spacers are in between the 
bracket and pad. 

21B. Tighten bolts securely. 

24A 24B

22. Start 2 bolts closest to the pads, then 
start front 2 bolts. Once all bolts have been 
started, tighten securely.

23A. If the optional push handle was 
ordered, remove the bolts from the bracket 
as shown.

23B. Tilt one side of the push handle down 
to line up with the hole in the mast. Insert 
bolt and place nut onto bolt. Tighten 
securely. Repeat steps for the other handle.

23A 23B

Vertical or Prone

Vertical or Prone

22
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Vertical tai Prone

22. Ruuvaa sisään molempia ruuveja, jotka ovat 
lähempänä tukia, sitten molempia etupuolen 
ruuveja. Kun kaikki ruuvit ovat paikoillaan, kiristä 
tiukalle.

Vertical tai Prone

23A. Mikäli laitteen mukana on tilattu valinnainen 
työntökahva, kannattimessa olevat pultit poiste-
taan kuvassa esitetyllä tavalla.

23B. Käännä työntökahvan toista päätä siten, että 
se kohdistuu pystyvarressa olevan reiän kohdal-
le. Työnnä pultti sisään ja ruuvaa mutteri pulttiin. 
Kiristä tiukalle. Toista vaiheet toiselle kahvalle.

24A. Mikäli laitteen mukana on tilattu Zing Tilt 
Table (TT), aseta tasomaisen päätuen kannatin 
ylävartalon tukityynyyn varmistaen, että välikkeet 
ovat paikoillaan kannattimen ja tyynyn välissä.

24B. Kiristä pultit tiukalle.
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Leg Abduction 
53. Loosen knob behind the pelvic pad. 

54. Abduct each leg out to the desired 
position up to 30 degrees per leg. Tighten 
securely.

53

54
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Adjustments & Usage
Trays
Black Molded/Multi-Adjustable Tray Height
25. To adjust tray height, loosen knobs on the 
back of unit and set to desired position. Tighten 
securely.

Black Molded Tray Depth
26. To adjust the tray, loosen the knob until 
resistance is felt, then flip the gray lever in the 
center of the knob fully open.

DO NOT continue to turn the knob 
counterclockwise. Forcing the knob past its stop 
will damage the mechanism.

The tray may now be removed completely, or 
adjusted to the desired position using the click 
detent positions as a guide.

Multi-Adjustable Tray Depth
27. Loosen knob under the tray, pull or push into 
desired position. Tighten securely.

Multi-Adjustable Tray Angle
28. To adjust tray angle, loosen ratchet handles 
on both sides of the tray, set to desired 
position. Tighten securely.

Multi-Adjustable Tray Swing-Away
29. Loosen knob on one side only until you are 
able to swing tray away. 

30. Swing tray away to allow for transfers.

!

26

25

30

28

29

27
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Säädöt & Käyttö

Pöydät

Musta muovattu/monisäätöinen pöytä: 
korkeussäätö

25. Pöytäkaukalon korkeuden säätämiseksi 
telineen takana olevia nuppeja avataan ja pöytä 
säädetään haluttuun kohtaan. Kiristä tiukalle.

Musta muovattu pöytä: syvyyssäätö

26. Pöydän säätämiseksi nuppia avataan kunnes 
tuntuu vastusta, ja sen jälkeen nupin keskiössä 
oleva harmaa vipu käännetään kokonaan auki.

ÄLÄ kierrä nuppia liian pitkälle vastapäivään. 
Nupin vääntäminen väkisin yli pysäytyskohdan 
vaurioittaa mekanismia. 

Pöytä voidaan nyt irrottaa kokonaan tai säätää 
haluttuun kohtaan tangossa olevien lukitusreikien 
avulla.

Monisäätöinen pöytä: syvyyssäätö

27. Avaa pöydän alla olevaa nuppia ja vedä tai 
työnnä pöytä haluttuun kohtaan. Kiristä tiukalle.

Monisäätöinen pöytä: kallistussäätö

28. Pöydän kallistuksen säätämiseksi avataan 
pöydän molemmilla sivuilla olevia räikkäkahvoja 
ja pöytä säädetään haluttuun asentoon. Kiristä 
tiukalle.

Sivuun käännettävä monisäätöinen 
pöytä

29. Avaa nuppia vain toiselta sivulta, kunnes voit 
kääntää pöydän sivuun.

30. Käännä pöytä sivuun siirtymisten mahdollista-
miseksi.
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Platform Foot Plates
45. Height-Platfrom Foot Plates are only 
height adjustable. Loosen knob, set to 
desired position. Tighten securely.

46A. Straps-Position straps into desired 
slots.

46B. Foot Holders-Position foot holders into 
desired position. Insert bolt and tighten knob 
securely.

Multi-Adjustable Foot Plates
47. Height-Loosen the ratchet handles 
connecting the foot bracket to vertical leg 
tubes to adjust foot plate height. 

48. Plantar/Dorsi-Loosen ratchet handles to 
tilt foot plates. Tighten securely.

49. Abduction-Loosen knobs to slide foot 
plates together. Tighten knobs securely 

50. Forward/Aft-Loosen knobs underneath 
foot plates, slide foot plates into position. 
Tighten knobs securely

51. Toe-in/Toe-out-Loosen knobs 
underneath foot plates, slide foot plates into 
position. Tighten knobs securely

52. Abduction-Loosen ratchet handles to 
spread apart foot plates, tighten securely. 
Loosen knobs under foot plates and slide foot 
plates apart. Tighten knobs securely

Caution: Never reposition the foot plates 
with the child in the standing position.

Caution: Avoid placing fingers in the 
adjustment slot.

!

!
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Hip Supports
31. The hip support width can be adjusted by 
loosening the knobs behind the pelvic pad. 
Hip supports come with both thumb knobs 
and set screws for fore/aft positioning. 
Tighten securely.

Lateral Supports (MPS, SUPINE, VERTICAL, AND PRONE)

32. The lateral support width can be 
adjusted by loosening the knobs on the 
back of the unit. Always tighten securely. 
The depth can be adjusted by loosening 
the two bolts, once the desired position is 
reached. Tighten securely.

33. The lateral supports have a number of 
attachment holes on the back of the pad 
which will allow for additional positions 
vertically and horizontally. The pads may
also be bolted at a high, low, or neutral 
position in order to effect greater pad range.
 
34. To adjust the lateral support height, 
loosen knob, adjust to desired position. 
Tighten securely.

Lateral Supports (TILT TABLE)

35. To adjust the lateral support height, 
loosen knob, adjust to desired position. 
Tighten securely.
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Lonkkatuet

31. Lonkkatukien leveyttä voidaan säätää lantiotu-
en takana olevia nuppeja avaamalla. Lantiotuissa 
on sekä käsinupit että asetusruuvit etu/takasää-
töä varten. Kiristä tiukalle.

Sivutuet (MPS, SUPINE, VERTICAL ja PRONE)

32. Sivutukien leveyttä voidaan säätää telineen 
takana olevia nuppeja avaamalla. Kiristä aina 
tiukalle. Syvyyttä voidaan säätää avaamalla mo-
lempia pultteja, kun haluttu asema on saavutettu. 
Kiristä tiukalle.

33. Sivutuissa on tyynyn takana useita kiinnitys-
reikiä, jotka mahdollistavat lisäsäätämisen pysty- 
ja vaakatasossa. Tyynyt voidaan myös kiinnittää 
korkealle, matalalle tai neutraaliin asemaan 
tuen aikaansaamiseksi mahdollisimman laajalle 
alueelle.

34. Sivutuen korkeuden säätämiseksi nuppia 
avataan, tuki säädetään haluttuun kohtaan ja 
kiristetään tiukalle.

Sivutuet (TILT TABLE)

35. Sivutuen korkeuden säätämiseksi nuppia 
avataan, tuki säädetään haluttuun kohtaan ja 
kiristetään tiukalle.
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Head Support
42. To adjust the head support height, 
loosen the knob on the back, move to 
desired position. Tighten securely.

43. To adjust the head support depth, 
loosen the knob on the back of the headrest 
and slide into desired position. Tighten 
securely.

To adjust the head support angle, loosen 
the ratchet handle and place into desired 
position. Tighten securely.

Upper Body Support Pad
44. To adjust the upper body support pad 
height, loosen knob, depress spring 
button and adjust to desired position. 
Tighten securely.

44

4342Calf Pad with Knee Strap
36. To adjust the calf pad with knee strap, 
loosen knobs on each side. Position
fore/aft and up/down to the desired setting. 
Tighten securely.

Multi-Adjustable Knee Pads
37. To adjust the multi-adjustable knee pad 
height, loosen the ratchet handle. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

38. To adjust the multi-adjustable knee pad 
depth, loosen the knob. Adjust to desired 
position. Tighten securely.

39. To adjust the multi-adjustable knee pad 
position, loosen knob and rotate to desired 
position. Tighten securely.

Independent Adjustable Calf Pads
40. To adjust the independent adjustable 
calf pad depth, loosen the knob. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

41. Remove bolts and position as desired to 
adjust calf pad height. Tighten securely.
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Pohjetuki polvihihnalla

36. Polvihihnalla varustetun pohjetuen säätämi-
seksi kummallakin puolella olevia nuppeja ava-
taan. Suorita etu/taka- ja pystysuuntainen säätö ja 
kiristä tiukalle.

Monisäätöiset polvituet

37. Monisäätöisen polvituen korkeuden sää-
tämiseksi avataan räikkäkahvaa, säädetään ja 
kiristetään tiukalle.

38. Monisäätöisen polvituen syvyyden säätämi-
seksi avataan vipua, suoritetaan säätö ja kiriste-
tään tiukalle.

39. Monisäätöisen polvituen asennon säätämi-
seksi avataan nuppia ja tuki kierretään haluttuun 
asentoon. Kiristä tiukalle.

Itsenäisesti säädettävät pohjetuet

40. Itsenäisesti säädettävän pohjetuen syvyyden 
säätämiseksi avataan vipua, suoritetaan säätö ja 
kiristetään tiukalle.

41. Irrota pultit ja säädä pohjetuen korkeus halu-
tunlaiseksi. Kiristä tiukalle.
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Head Support
42. To adjust the head support height, 
loosen the knob on the back, move to 
desired position. Tighten securely.

43. To adjust the head support depth, 
loosen the knob on the back of the headrest 
and slide into desired position. Tighten 
securely.

To adjust the head support angle, loosen 
the ratchet handle and place into desired 
position. Tighten securely.

Upper Body Support Pad
44. To adjust the upper body support pad 
height, loosen knob, depress spring 
button and adjust to desired position. 
Tighten securely.

44

4342Calf Pad with Knee Strap
36. To adjust the calf pad with knee strap, 
loosen knobs on each side. Position
fore/aft and up/down to the desired setting. 
Tighten securely.

Multi-Adjustable Knee Pads
37. To adjust the multi-adjustable knee pad 
height, loosen the ratchet handle. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

38. To adjust the multi-adjustable knee pad 
depth, loosen the knob. Adjust to desired 
position. Tighten securely.

39. To adjust the multi-adjustable knee pad 
position, loosen knob and rotate to desired 
position. Tighten securely.

Independent Adjustable Calf Pads
40. To adjust the independent adjustable 
calf pad depth, loosen the knob. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

41. Remove bolts and position as desired to 
adjust calf pad height. Tighten securely.
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Päätuki

42. Päätuen kannattimen korkeuden säätämiseksi 
avataan selkänojassa olevaa nuppia, suoritetaan 
säätö ja kiristetään tiukalle.

43. Päätuen kannattimen syvyyden säätämiseksi 
avataan päätuen takana olevaa nuppia, suorite-
taan säätö ja kiristetään tiukalle.

Päätuen kannattimen kallistuksen säätämiseksi 
avataan räikkäkahvaa, suoritetaan säätö ja kiris-
tetään tiukalle.

Ylävartalotuki

44. Ylävartalon tuen korkeuden säätämiseksi 
avataan vipua, painetaan jousipainiketta ja suori-
tetaan säätö. Kiristä tiukalle.
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Platform Foot Plates
45. Height-Platfrom Foot Plates are only 
height adjustable. Loosen knob, set to 
desired position. Tighten securely.

46A. Straps-Position straps into desired 
slots.

46B. Foot Holders-Position foot holders into 
desired position. Insert bolt and tighten knob 
securely.

Multi-Adjustable Foot Plates
47. Height-Loosen the ratchet handles 
connecting the foot bracket to vertical leg 
tubes to adjust foot plate height. 

48. Plantar/Dorsi-Loosen ratchet handles to 
tilt foot plates. Tighten securely.

49. Abduction-Loosen knobs to slide foot 
plates together. Tighten knobs securely 

50. Forward/Aft-Loosen knobs underneath 
foot plates, slide foot plates into position. 
Tighten knobs securely

51. Toe-in/Toe-out-Loosen knobs 
underneath foot plates, slide foot plates into 
position. Tighten knobs securely

52. Abduction-Loosen ratchet handles to 
spread apart foot plates, tighten securely. 
Loosen knobs under foot plates and slide foot 
plates apart. Tighten knobs securely

Caution: Never reposition the foot plates 
with the child in the standing position.

Caution: Avoid placing fingers in the 
adjustment slot.

!

!
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Hip Supports
31. The hip support width can be adjusted by 
loosening the knobs behind the pelvic pad. 
Hip supports come with both thumb knobs 
and set screws for fore/aft positioning. 
Tighten securely.

Lateral Supports (MPS, SUPINE, VERTICAL, AND PRONE)

32. The lateral support width can be 
adjusted by loosening the knobs on the 
back of the unit. Always tighten securely. 
The depth can be adjusted by loosening 
the two bolts, once the desired position is 
reached. Tighten securely.

33. The lateral supports have a number of 
attachment holes on the back of the pad 
which will allow for additional positions 
vertically and horizontally. The pads may
also be bolted at a high, low, or neutral 
position in order to effect greater pad range.
 
34. To adjust the lateral support height, 
loosen knob, adjust to desired position. 
Tighten securely.

Lateral Supports (TILT TABLE)

35. To adjust the lateral support height, 
loosen knob, adjust to desired position. 
Tighten securely.
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Tasomaiset jalkalaudat

45. Korkeus – Tasomaiset jalkalaudat ovat 
ainoastaan korkeussäädettäviä. Avaa vipua, 
suorita säätö ja kiristä tiukalle.

46A. Hihnat – Asenna hihnat sopiviin hahloi-
hin.

46B. Jalanpitimet – Aseta jalanpitimet ha-
luttuun asentoon. Työnnä pultti paikalleen ja 
kiristä nuppi tiukalle.

Monisäätöiset jalkalaudat

45. Korkeus – Avaa räikkäkahvoja, jotka 
liittävät kannattimen telineen pystyputkiin ja 
säädä jalkalaudan korkeus.

48. Jalkapohjan/jalkapöydän liikesäätö – 
Avaa räikkäkahvoja jalkalautojen kallistami-
seksi. Kiristä tiukalle.

49. Loitonnus – Avaa nuppeja jalkalautojen 
siirtämiseksi yhteen. Kiristä nupit tiukalle.

50. Etu/takasäätö – Avaa jalkalautojen alla 
olevia nuppeja, säädä jalkalautojen paikka ja 
kiristä nupit tiukalle.

51. Kulmasäätö – Avaa jalkalautojen alla 
olevia nuppeja, säädä jalkalautojen paikka ja 
kiristä nupit tiukalle.

52. Loitonnus – Avaa räikkäkahvoja jalkalau-
tojen siirtämiseksi erilleen ja kiristä tiukalle. 
Avaa jalkalautojen alla olevia nuppeja, siirrä 
jalkalautoja erilleen ja kiristä nupit tiukalle

Varoitus: jalkalautoja ei tule koskaan säätää lapsen ollessa seisoma-asennossa.

Varoitus: vältä sormien joutumista säätöhahloon.
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Leg Abduction 
53. Loosen knob behind the pelvic pad. 

54. Abduct each leg out to the desired 
position up to 30 degrees per leg. Tighten 
securely.

53

54

Page 11

Adjustments & Usage
Trays
Black Molded/Multi-Adjustable Tray Height
25. To adjust tray height, loosen knobs on the 
back of unit and set to desired position. Tighten 
securely.

Black Molded Tray Depth
26. To adjust the tray, loosen the knob until 
resistance is felt, then flip the gray lever in the 
center of the knob fully open.

DO NOT continue to turn the knob 
counterclockwise. Forcing the knob past its stop 
will damage the mechanism.

The tray may now be removed completely, or 
adjusted to the desired position using the click 
detent positions as a guide.

Multi-Adjustable Tray Depth
27. Loosen knob under the tray, pull or push into 
desired position. Tighten securely.

Multi-Adjustable Tray Angle
28. To adjust tray angle, loosen ratchet handles 
on both sides of the tray, set to desired 
position. Tighten securely.

Multi-Adjustable Tray Swing-Away
29. Loosen knob on one side only until you are 
able to swing tray away. 

30. Swing tray away to allow for transfers.

!
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Jalkojen loitonnus

53. Avaa lantiotuen takana olevaa nuppia.

54. Loitonna kumpaakin tukitankoa haluttuun 
asentoon, korkeintaan 30 astetta per jalka. Kiristä 
tiukalle.
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Supine (MPS only)
55. Flip the lever located behind the pelvic 
pad to the “supine to stand” position.

56. Adjust to the desired supine position by 
depressing the foot pedal and tilting. This 
can be done with the user in the unit.

Prone (MPS only)
57. Flip the lever located behind the pad to 
the “prone” position.

58. Adjust to the desired prone position by 
depressing the foot pedal and tilting. This 
can be done with the user in the unit. 

Dual Control
59. Squeeze the hand lever to place the unit 
in the desired position.

60. Use the foot pedal to place the unit in 
the desired position.

58

5655

6059

57

24A. If the Zing Tilt Table (TT) was ordered, 
place the bracket for the planar head 
support onto the upper body support pad, 
making sure the spacers are in between the 
bracket and pad. 

21B. Tighten bolts securely. 

24A 24B

22. Start 2 bolts closest to the pads, then 
start front 2 bolts. Once all bolts have been 
started, tighten securely.

23A. If the optional push handle was 
ordered, remove the bolts from the bracket 
as shown.

23B. Tilt one side of the push handle down 
to line up with the hole in the mast. Insert 
bolt and place nut onto bolt. Tighten 
securely. Repeat steps for the other handle.

23A 23B

Vertical or Prone

Vertical or Prone

22
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Selinmakuu (vain MPS)

55. Käännä lantiotuen takana sijaitseva vipu ”se-
linmakuulta seisomaan” –asentoon.

56. Säädä haluttuun selinmakuuasentoon jalka-
poljinta painamalla ja kallistamalla. Tämä voidaan 
tehdä käyttäjän ollessa telineessä.

Vatsa-asento (vain MPS)

57. Käännä lantiotuen takana sijaitseva vipu ”vat-
sa-asentoon”.

58. Säädä haluttuun vatsa-asentoon jalkapoljinta 
painamalla ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä 
käyttäjän ollessa telineessä.

Kaksoissäätö

59. Purista kahvaa telineen säätämiseksi haluttuun 
asentoon.

60. Säädä teline haluttuun asentoon jalkapoljinta 
käyttäen.
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61. Pull the lockout knob out and twist to 
unlock. Your unit can now be positioned 
using the foot pedal or hand lever.

62. Twist until the knob is vertical and locks 
into position. The gas spring is now locked 
from unintended movement.

Directional Locking Caster
63. Lock the right rear caster to allow the 
unit to guide straight. Locking the 
directional caster locks the directional 
position of the caster. This will not prevent 
the caster from rolling.

Face Aperture
64. Loosen knob on pad. Insert face 
aperture into the slot. Tighten knob 
securely.

Gas Spring Lockout

63

626119A. If the black molded tray was ordered, 
insert the two tray arms into the tray bracket 
as shown.

19B. Flip the gray plunger back into the 
locked position and tighten knob securely.

20A. If the multi-adjustable tray was 
ordered, there are two screw knobs in the 
parts bag. Turn the screw knobs slightly into 
the tray bracket on the unit. 

20B. Loosen the adjustment knob under 
the tray, extend the tray and place the tray 
bracket into the base. Tighten securely.

Note: Make sure washer is in place.

20A 20B

19B19A

21A. Remove 4 bolts from bottom of the 
tray, set bolts aside.

21B. Place tray onto bracket as shown.

21A 21B

Washer

MPS, Supine or Tilt Table

MPS, Supine or Tilt Table

Vertical or Prone

64
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Kaasujousen lukitus

61. Vedä lukitsimen nuppia ja avaa kiertämällä. 
Telinettä voidaan nyt säätää jalkapolkimen tai 
käsikahvan avulla.

62. Kierrä, kunnes nuppi on pystysuorassa ja 
lukittuu paikalleen. Kaasujousi on nyt lukittu taha-
tonta liikettä vastaan.

Suuntalukittava pyörä

63. Lukitse oikea takapyörä telineen ohjautumi-
seksi suoraan. Kääntyvän pyörän lukitseminen 
lukitsee pyörän pyörimissuunnan, muttei estä 
pyörää pyörimästä.

Kasvoaukko

64. Avaa tuessa olevaa nuppia. Työnnä kasvoke-
hikko hahloon ja kiristä nuppi tiukalle.
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Parts Detail-Supine
16. If the multi-adjustable foot plates were 
ordered, place each foot plate onto the legs 
with the handles facing out. Tighten knobs 
securely.

17. If the hip supports were ordered, insert 
hip supports into the bracket behind the 
pelvic pad. Tighten securely.

18. If the lateral supports were ordered, 
insert lateral supports into the bracket 
behind the upper body support pad. Tighten 
securely.

17

18

16

MPS/Supine (TT)Tilt Table

Sivu 19

Osien erittely – Supine
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13. If the independent adjustable calf pads 
were ordered, loosen the ratchet handles on 
the clamps and position as shown. Insert 
the calf pads into the inside of the clamp. 
Tighten securely.

14. Insert multi-adjustable knee pads into 
the outside of the clamp. Tighten securely.

15. If the platform foot plate was ordered, 
place the assembly onto the legs as shown. 
Tighten securely.

14

15

13

Clamp

Sivu 20

Osien erittely – MPS 

(moniasentoinen seisomateline)
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Parts Detail-Tilt Table Supine
10. Tighten the lug on the side of the mast 
securely. 

11. If the calf pad with knee strap was
ordered, place the assembly onto the legs 
as shown.

12. Once the calf pad with knee strap is in 
position, tighten knobs securely.

11

12

10
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Osien erittely – Tilt Table Supine
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7. Once all 4 bolts have been started, 
tighten them securely. Place unit onto its 
wheels and lock casters.

8. If the multi-adjustable knee pads or 
calf pads were ordered, loosen knobs on 
clamps and move up into position. 

9. For the Prone and Supine units depress 
the foot pedal to allow the legs to go past 
90˚. 

8

9

7
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4. Remove the bag of hardware from the 
wheelbase. It contains the 4 bolts for 
assembly.

5. Turn the wheelbase over and line up the 
short end with the foot pedal.

6. Start all 4 bolts. Do not tighten at this 
time.

5

6

4

Parts Detail-Tilt Table MPS (multi-position stander)

Page 23

Sivu 23

Osien erittely – Tilt Table MPS 
(moniasentoinen seisomateline)



Assembly
1. Remove everything out of the box and 
place the mast onto the floor as shown.

Remove all plastic wrap.

2. If the gas spring lockout was ordered, it 
will be shipped in the locked position. Pull 
the lock out and turn to unlock.

3. For the Supine, Vertical and Prone units, 
place unit up on end like shown in step 5, 
for the MPS and TT, depress the foot 
pedal and allow the mast post to come up 
to a vertical position.

Page 3
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• Please read and understand all safety precautions and user instructions prior to use. Call Altimate Medical at 800-342-8968 or 
 507-697-6393 with any questions or for additional information.

•  If a user does not meet the specifications below and has not been properly fitted by a qualified therapist or physician, 
 Altimate Medical, Inc., does not recommend using the EasyStand Zing. 
  
 Zing Size 1- is designed to accommodate most individuals up to 44” (112 cm) and up to 70 lbs. (32 kg).   

For more detailed specifications visit our website www.easystand.com

•  The EasyStand Zing should not be used without first consulting a qualified physician. Failure to consult a qualified physician prior 
 to using the EasyStand Zing could lead to severe medical problems. We recommend a good standing program be established and 
 supervised by a qualified, registered physical/occupational therapist.

•  The EasyStand Zing should always be used with a qualified adult attendant present. Consult with your therapist or physician for proper  
 foot placement and angle. Never leave a child unattended in the Zing.

•  Do not make foot plate adjustments to the Zing while a child is standing. 

•  It is necessary to inspect your EasyStand Zing at least weekly to ensure it is in safe operating condition. Pay particular attention for loose 
 hardware. Replacement of worn parts, major adjustments, or any other important corrections should be handled by an authorized dealer 
 or service center. Only Altimate Medical, Inc. approved replacement parts should be used to ensure safety and performance.

• If your EasyStand is being used in the home environment, please inspect your unit prior to each use to ensure there is no damage or 
 unexpected wear to the EasyStand that may have been caused unintentionally by pets, pests or children.      

•  Ensure the necessary support and alignment options are in position prior to placing the user into the standing position.  

•  Storage/Transport Conditions: Temperature: 14˚F -122˚F (-10˚C - 50˚C), Relative humidity: 20% - 90% at 86˚F (30˚C), Atmospheric Pressure:  
 700 to 1060hPa.

• If the unit was exposed to temperatures of less than 50˚F (23.5˚C), allow unit to warm to room temperature before use. 

• The expected service life of an EasyStand is considered 5 years under normal use conditions. Note: This may vary based on frequency of  
 use. 

•  Standing equipment is designed for indoor use on level surfaces only. Keep casters locked while in use.  

•  It is not recommended to transport the unit with a user in the standing position.  

• Extreme movements laterally or front to back may cause the unit to tip.    

•  It is recommended the equipment be stored at normal room temperature and humidity levels. 

•  Altimate Medical products are specifically designed to be used with Altimate Medical accessories and options. Unless otherwise noted, 
 accessories and options from other manufacturers have not been tested by Altimate Medical and are not recommended for use with 
 Altimate Medical products.

• Product Modifications made without express written consent (including, but not limited to, modification through the use of unauthorized 
 parts or attachments) are not recommended and will void the product warranty.    

 Caution: This equipment is designed to accommodate a range of users; therefore the unit has various adjustment slots and holes. 
 Avoid placing fingers or other body parts in any of these areas.  

 Caution: While in use this equipment has various moving parts, familiarize yourself with the unit and avoid placing hands or fingers 
 near any of these areas.  

 Caution: Advise bystanders to keep clear of the unit while in use.

Safety Precautions 

!

!

!
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Parts Detail-Vertical
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Osien erittely – Vertical



Introduction
Congratulations on your purchase of the EasyStand Zing standing frame. We at Altimate Medical have 
designed the EasyStand Zing with your needs in mind.

EasyStand Description 
The EasyStand line of products is intended for individuals who are able to transfer with assistance from a 
caregiver and/or lifting device. It is a useful tool for rehabilitation, home, school, and work use. EasyStand 
standing frames support the user from various positions to the standing position. Various support and 
positioning options may be added to facilitate individual needs. 

Indications for Use 
The EasyStand Zing products have a flat surface that can be adjusted from the prone or supine position to 
increase tolerance to an upright standing position. The Zing Size 1 is indicated for most individuals 
weighing up to 70 lbs. 

This manual is an integral part of your standing system and  should be read completely and 
thoroughly by anyone that will be operating the unit . This will ensure the EasyStand Zing is assembled 
properly and used in the most beneficial manner. 

The EasyStand Zing must be used with a qualified adult attendant present . Should any problem arise that 
you cannot solve by reading this  manual, please contact your local supplier or call Altimate Medical, 
Inc., at 800-342-8968 or 507-697-6393.

It is necessary to inspect your EasyStand Zing at least weekly to ensure it is in safe operating condition. 
EasyStand adjustments that are listed in the product owner’s manual can be made by the operator by 
following the instructions for use. After an adjustment is made, inspect the EasyStand to ensure all 
hardware and adjustable components are properly secured per the instructions for use. Replacement of 
worn parts, major adjustments, or any other important corrections should be handled by an authorized 
supplier or service center. Only Altimate Medical, Inc., approved replacement parts should be used to 
ensure safety and performance.

Do not use the EasyStand Zing without consulting your physician . Failure to consult a qualified 
physician prior to using the EasyStand Zing could lead to severe medical problems . We recommend 
a good standing program be established and supervised by a qualified physician or occupational/
physical therapist .

Join the Standing Community!

Our goal is simple - to empower people with disabilities to stand up for their health. Connect, share, and 
learn from other people with disabilities, special needs parents, clinical professionals, and the experts in 
standing on one of our social networking communities. 

Read, share, and comment on the EasyStand Blog at blog.easystand.com 
Find EasyStand on these social networking sites:

Page 1
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Osien erittely – Prone
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Kunnossapito 
Puhdistaminen/desinfiointi
• Puhdista EasyStand miedolla, hankaamattomalla desinfiointiaineella tai saippualla ja vedellä.
• Tarkasta EasyStand vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät 

osat on kiristetty tiukalle. Tarkastuksen laiminlyönti saattaa johtaa osien irtoamiseen, mikä puolestaan voi 
aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.

• Älä käytä valkaisuaineita tai muitakaan valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita EasyStand–telineelle.
• Desinfiointipyyhkeet ovat turvallisia käyttää metalli- ja muilla huokosettomilla pinnoilla.
• Käytä kosteaa sientä ja mietoa saippuaa tai mietoa, hankaamatonta desinfiointiainetta.
• Puhdista neopreeniosat miedolla saippualla ja vedellä.
• Hygieniapäälliset voidaan irrottaa ja pestä käsin vedellä. Kuivaa päälliset ilmassa. Päällisten irrottamises-

sa ja uudelleen asentamisessa tulee noudattaa varovaisuutta.
• Älä tee kuivapuhdistusta verhoilulle.
• Mikäli EasyStand-telineellä on vain yksi käyttäjä, tulee teline puhdistaa kuukausittain tai tarpeen mukaan.
• Mikäli EasyStand-telineellä on monta käyttäjää, se tulee puhdistaa aina käytön jälkeen.

Uretaanipinnoitetut kankaat ja pestävät hygieniapäälliset  
(Dartex tai geneerinen vastine)
• Suositeltuja puhdistus- ja desinfiointiohjeita on noudatettava aina sen ollessa mahdollista PU-kalvolle 

aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi, jotka saattaisivat johtaa päällisen ennenaikaiseen pilaantumiseen.
• Pinnallinen lika poistetaan kertakäyttöpyyhkeellä ja neutraalin puhdistusaineen lämpimällä liuoksella. Älä 

käytä hankaavia puhdistusaineita.
• Desinfioi 0,1-prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella (1000 ppm klooria); vahvempia valkaisuliuoksia ei 

suositella.
• Huuhtele mahdolliset puhdistusaineliuosjäämät vedellä ja kuivaa kangas ennen uudelleen käyttämistä tai 

säilytystä.
• Älä käytä silitysrautaa.



Sivu 28

Rajoitettu takuu
Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa/asiakasta (tai välittäjää, joka ei osta tai myy edelleen). 
Altimate Medical, Inc. myöntää EasyStand -telineelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta jäljem-
pänä luetellulla tavalla.

• Teräsrungot – 5 vuoden takuu
• Verhoillut osat, muovituet, kumiosat, maalatut pinnat, laakeroinnit ja muut edellä erikseen mainitsematto-

mat osat – 90 päivän takuu
• Kaasujousi – 2 vuoden takuu

Takuuaika alkaa asiakkaalle myyjältä/toimittajalta tapahtuneen oston päivämäärästä. Mikäli tuote on vuokrat-
tu tai muulla tavalla toimitettu kuluttajalle ilman myyntiä, takuuaika alkaa Altimate Medicalin laskutuspäiväs-
tä. Jokainen tuote, joka on Altimate Medicalia tyydyttävällä tavalla osoitettu vialliseksi takuuajan puitteissa, 
korjataan tai korvataan Altimate Medicalin harkinnan mukaisesti.

ALTIMATE MEDICALIN AINOA VELVOLLISUUS JA TEIDÄN YKSINOMAINEN OIKEUTENNE RAJOITTUU TMÄN 
TAKUUN PUITTEISSA TÄLLAISEEN KORJAUKSEEN JA/TAI KORVAUKSEEN. Tämä takuu ei sisällä korvaavien 
osien asentamisesta aiheutuvia työkustannuksia. Rahtikulut tehtaalle kuuluvat asiakkaan maksettavaksi 
myyjälle. Palautusrahdin kulut maksaa Altimate Medical. Takuuhuollon saamiseksi tulee ottaa yhteys valtuu-
tettuun jälleenmyyjään, jolta Altimate Medical –tuote on ostettu. Mikäli ette saa tyydyttävää takuupalvelua, 
kirjoittakaa suoraan Altimate Medicalille jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen. Tuotteita ei tule palauttaa 
tehtaallemme ilman edeltävää valtuutusta.

RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET. Edellä mainittu takuu ei koske sarjanumerolla varustettuja tuotteita, jos 
sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka ovat olleet alttiina 
laiminlyönnille, väärinkäytölle, epäasianmukaiselle käytölle, huollolle, säilytykselle tai vaurioille, jotka eivät 
ole Altimate Medicalin hallittavissa, ja tämän arviointi kuuluu yksinomaan Altimate Medicalin tehtäväksi. 
Tämä takuu ei kata tuotteita, joihin on tehty muutoksia ilman Altimate Medicalin nimenomaista kirjallista 
suostumusta (mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, vieraita osia tai lisävarusteita käyttäen tehdyt 
muutokset). Takuu ei koske ongelmia, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta tai ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä. Takuu mitätöityy, jos Altimate Medical –tuotteeseen lisätään osita, jotka eivät ole Altimate Medi-
calin valmistamia tai osia, jotka eivät ole alkuperäisten laitespesifikaatioiden mukaisia.

EDELLÄ KUVATTU TAKUU ON POISSULKEVA JA SYRJÄYTTÄÄ KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAKUUT. ALTI-
MATE MEDICAL EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISISTÄ VAHINGOISTA.

Altimate Medical harjoittaa jatkuvaa tuotteiden kehitystyötä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia ominaisuuksiin, 
teknisiin tietoihin ja hintoihin ilman aiempaa ilmoitusta. Tarkistakaa viimeisimmät tiedot Altimate Medicalilta.

Altimate Medical, Inc., 262 W, 1st St., Morton, MN 56270 USA
Puh. 507.697.6393 Maksuton linja: 800.342.8968 Fax: 507.697.6900

easystand.com     info@easystand.com

Ympäristönäkökohdat
Tuotteen käyttöiän päätyttyä:
• Kierrätä tuote kansallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
• Kierrätä kaikki metalliosat.
• Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Tiedustele paikalliset koodit paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta ja kierrätyskeskuksesta
• Palauta kaasujousen sylinteri Altimate Medical Inc.:lle, mikäli paikallista kierrätysmahdollisuutta ei ole.
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Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any
medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. AMI maintains a policy of continual product

improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest info.
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