
 
 

        
 
 
 
 
Τα αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Τα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και βάρους 
έως 100kgr. για τις μετακινήσεις εντός του σπιτιού. 
 
Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 

 Οι ρόδες και τα υποπόδια είναι τοποθετημένα και οι βίδες που τα στερεώνουν είναι καλά σφιγμένες. 

  Τα φρένα λειτουργούν κανονικά. 

  Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό, στα σημεία συγκολλήσεων και στα μπροστινά πιρούνια 
των τροχών. 

 Οι βραχίονες πρέπει να είναι τοποθετημένοι κανονικά και οι σφιγκτήρες στο πίσω μέρος που τους 
στερεώνουν να είναι καλά σφιγμένοι. 

 Οι βραχίονες όταν ανασηκώνονται πρέπει το μπουτόν να είναι στην ειδική εσοχή έτσι ώστε να 
στερεώνονται σωστά. 

 Η θέση και η πλάτη είναι σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές που μπορεί να μειώσουν την αντοχή τους. 
 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το 
αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 Να μη χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο για σπορ ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες. Έκκεντρη στήριξη, 

υπερβολική κάμψη του σώματος προς τα πίσω ή στήριξη σε 2 μόνο ρόδες μπορεί να προκαλέσουν 
ανατροπή του αμαξιδίου. 

 Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να τοποθετούνται τα φρένα ώστε το αμαξίδιο να 
παραμένει ακίνητο και να μη γλιστρά. 

 Όταν σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να στηρίζεστε και στα δύο χέρια ισομερώς. 
 Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του μπουτόν και την καλή στερέωση των βραχιόνων στην ΑΝΩ θέση. 
 Να ελέγχετε την καλή στερέωση του ΑΝΩ καθίσματος πριν καθίσετε. 
 Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας σε αυτό. 
 Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο, ιδίως την πλαστική επένδυση. 
 Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη. 
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