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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙ∆ΙΑ MOBIAKCARE 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  

 

• ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
Νο43 

• ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ∆ΟΧΕΙΟ 
• ∆ΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΝΤΑ 
• ΑΝΥΨΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΠΟ∆ΙΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΟ 
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

∆ΟΧΕΙΟ 
• ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ∆ΟΧΕΙΟ Νο46 
• ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΟΧΕΙΟ Νο51 
 

 

 

  

   

  

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να δοθεί στο χρήστη του προϊόντος. 
Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και να αποθηκεύσετε το για µελλοντική χρήση. 
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Τα αµαξίδια παραδίδονται συναρµολογηµένα & έτοιµα προς χρήση. 
  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
  
Τα αµαξίδια µπορούν να χρησιµοποιούνται από άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ σπιτιού. 
 1. Πιέστε τη βάση του καθίσµατος προς τα κάτω για να ανοίξει το αµαξίδιο.  
 2. Τοποθετήστε το αποσπώµενο κάθισµα µε το δοχείο στις ειδικές εγκοπές. 
 3. Τραβήξτε τη βάση του καθίσµατος για να κλείσει. 
 4. Ρυθµίστε τα υποπόδια στο επιθυµητό ύψος. 
 5. Για να αφαιρέσετε τα υποπόδια, απελευθερώστε το κλείδωµα και τραβήξτε προς τα πάνω. 
 6. Για να ρυθµίσετε τα υποπόδια στην επιθυµητή γωνία (εφόσον διαθέτει ανακλινόµενα υποπόδια), χρησιµοποιείστε τον κατάλληλο µοχλό. 
 7.  Για να αφαιρέσετε ή να ανυψώσετε τα πλαϊνά πιέστε τον κατάλληλο λεβιέ. 
 8. Για να κινηθείτε µόνοι σας χρησιµοποιήστε την κατάλληλη λαβή στους τροχούς (για τα µοντέλα 0808487,0223004,0809348,0808367). 
 9. Για να ξεπεράσετε κάποιο εµπόδιο ή να ανέβετε κάποιο ύψωµα κλίνετε προς τα πίσω το αµαξίδιο από τις χειρολαβές και σπρώξτε προς τα εµπρός. 
 10. Σε δρόµο µε κλίση κρατήστε σταθερά το αµαξίδιο από τις χειρολαβές.  
 11. Για να εφαρµόσετε τα φρένα στους πίσω τροχούς πιέστε προς τα εµπρός τους κατάλληλους λεβιέ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ (!) 
Πριν χρησιµοποιήσετε το αµαξίδιο ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 
  Το αµαξίδιο βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
  Το κάθισµα εφαρµόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
  Τα υποπόδια εφαρµόζουν σωστά & έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
  Τα πλαϊνά µπράτσα εφαρµόζουν σωστά & έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
  Το κάθισµα εφαρµόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
  Το δοχείο είναι σωστά τοποθετηµένο στην κατάλληλη υποδοχή. 
  ∆εν υπάρχουν ρωγµές ή σπασίµατα στο σκελετό. 
 
              
             ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιµοποιείτε το αµαξίδιο 
µέχρι να αποκατασταθεί το πρόβληµα. 
  
ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
  
  Τα αµαξίδια διαθέτουν φρένο στους πίσω τροχούς το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο όταν το αµαξίδιο δεν κινείται. 
  Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε το αµαξίδιο να µένει ακίνητο και να µη γλιστρά.  
  ΜΗΝ πατάτε πάνω στα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε, ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ανατροπής. Τα υποπόδια χρησιµεύουν για να πατεί τα πόδια ο χρήστης όταν είναι 
καθισµένος.  
   Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο χειρολαβές ισοµερώς. Στήριξη µόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) µπορεί να προκαλέσει βλάβη η 
τραυµατισµό.   
  Να καθαρίζετε τακτικά το αµαξίδιο. 
  Μην αφήνετε το αµαξίδιο βρεγµένο.  
  Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο αµαξίδιο χωρίς επίβλεψη. 
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Εγγύηση  
   

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 
κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος.  
Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε εγγυάται στον αρχικό χρήστη ("Πελάτης") για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε ότι δεν φέρουν 
ελαττώµατα στα υλικά υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Αν ένα τέτοιο ελάττωµα εµφανιστεί ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε, η οποία θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν όπως αυτή κρίνει. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε θα απαιτήσει την 
επιστροφή του ελαττωµατικού µέρους για να θεµελιωθεί ο ισχυρισµός, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην εν 
λόγω αντικατάσταση ή επισκευή. Το κόστος του ναύλου για αντικατάσταση ή επισκευή των ειδών παραµένουν στην ευθύνη του Πελάτη. Αυτή η 
εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται σε αµέλεια, ατύχηµα, εσκεµµένη κατάχρηση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή / και συντήρηση. 
Τροποποιήσεις σε προϊόντα (συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε) θα 
ακυρώσουν την εγγύηση αυτή στο σύνολό της. 
Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε µη-ανθεκτικά υλικά, όπως ρόδες, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και την αντικατάσταση. Αυτή η 
εγγύηση σας παρέχει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώµατα τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος. 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. 


