
 
 

 

 

 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ AC-32F 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ    

Το προϊόν είναι κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 

 

 

1. Μαξιλάρι πλαϊνού βραχίονα με αφρολέξ 
2. Αποσπώμενη πλάτη  
3. Σκελετός καθίσματος 
4. Σωλήνες υποδοχής πλάτης  
5. Μηχανισμός  πτύξεως σκελετού 
6. Τροχός  5” (2 οπίσθιοι με φρένο) 
7. Αποσπώμενα υποπόδια 
8. Μαξιλάρι καθίσματος (ABS) 
9. Δερμάτινη πλάτη 
10. Δοχείο και κάθισμα (PVC) 

 

 



 
 

 

 

ΧΡΗΣΗ: 

Συναρμολόγηση: Εισάγετε την πλάτη μέσα στους σωλήνες του σκελετού του καθίσματος  
μέχρι να εξέλθουν από τις τρύπες τα ειδικά κλιπ ασφάλισης. Τοποθετήστε το πλαστικό 
κάθισμα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλαστικές υποδοχές του εφαρμόζουν καλά πάνω στο 
σκελετό του αμαξιδίου. Εισάγετε το πλαστικό δοχείο από την  πίσω μεριά και κάτω από 
κάθισμα. Εισάγετε τα υποπόδια στις ειδικές υποδοχές που βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος 
και βεβαιωθείτε ότι οι ειδικές μαύρες ασφάλειες κλειδώνουν καλά στην θέση τους. 

Χρήση:  Κρατήστε το αμαξίδιο από τους βραχίονες μέχρι να σιγουρευτείτε ότι ο ασθενής 
έχει κάτσει καλά. Ενεργοποιήστε τα φρένα του αμαξιδίου .Τοποθετήστε τα πόδια πάνω στα 
υποπόδια και ελευθερώστε τα φρένα. Τώρα το αμαξίδιο είναι έτοιμο για να 
χρησιμοποιηθεί και να κινηθεί. 

Δίπλωμα/Κλείσιμο: Πατήστε τα κλιπ ασφάλισης και αφαιρέστε την  πλάτη τραβώντας την 
προς τα πάνω. Αφαιρέστε το πλαστικό κάθισμα από τον σκελετό. Αφαιρέστε  τα υποπόδια 
τραβώντας τις ειδικές ασφάλειες. Τώρα μπορείτε να διπλώσετε/κλείσετε το αμαξίδιο. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Σύμβολα και σημασία  

 

 

Πριν την χρήση παρακαλώ ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και οι ασφάλειες είναι σταθερές και ότι  
δεν υπάρχει οποιαδήποτε χαλάρωση ή ελάττωμα. 
 Ο ασθενής δεν πρέπει να κλίνει προς τα εμπρός γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης. 
Μην χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο σε δρόμο με κλίση, αλλά σε δρόμο με ομαλή επιφάνεια 
πάντα με την βοήθεια ατόμου ο οποίος θα έχει τον έλεγχο του αμαξιδίου. 
Τοποθετήστε το προϊόν σε στεγνό εσωτερικό περιβάλλον μετά την χρήση για να αποφύγετε 
την υγρασία και την έκθεση στον ήλιο. 
Το προϊόν είναι κατάλληλο ως τουαλέτα για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 
Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μην αποσυναρμολογήσετε το αμαξίδιο μόνοι 
σας και επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε. 



 
 

 

 

 
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 
Οποιοδήποτε ελάττωμα ή  βλάβη προκληθεί από μη ανθρώπινο παράγοντα εντός επτά ( 7) 
ημερών από την ημερομηνία αγοράς τότε ο προμηθευτή σας είναι υπεύθυνος να 
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν αναλόγως. Για οποιοδήποτε  ελάττωμα ή 
βλάβη παρουσιαστεί από κανονική χρήση του προϊόντος εντός ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία αγοράς, τότε ο προμηθευτής σας θα αναλάβει να επισκευάσει ή να 
αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι 
υποχρεωμένος να σας προμηθεύσει με τα κατάλληλα ανταλλακτικά με την ανάλογη χρέωση 
για την επισκευή.  
 
 
 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στους όρους εγγύησης: 

A: Αναλώσιμα και ευάλωτα μέρη όπως τα πιατίνια των υποποδίων. 

B: Σφάλμα ή ζημιά που προκλήθηκε από επισκευή ή τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο. 

Γ:  Σφάλμα ή ζημιά που εμπίπτει σε λάθος  χρήση και χειρισμό. 

Δ: Ζημιά στο χρώμα λόγω λανθασμένης χρήσης. 

E: Σφάλμα ή ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης. 

ΣΤ: Σφάλμα ή ζημιά που προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές (φωτιά, σεισμός, 
πλημμύρα). 

 

 


