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Μελετήστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το αµαξίδιο 

  

 



 

Προειδοποιήσεις 

1. Το αµαξίδιο δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί από οποιουδήποτε 

είδους όχηµα ενώ ο χρήστης κάθεται στο αµαξίδιο. 

2. Κάνετε εξάσκηση στη χρήση του αµαξιδίου µε τη βοήθεια 

συνοδού πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά. 

3. Μην γέρνετε το αµαξίδιο προς τα αριστερά ή δεξιά και µην το 

ανασηκώνετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

4. Do not brake the wheelchair while handrail. 

5. Μην στέκεστε πάνω στα υποπόδια. Αυτό θα προξενήσει 

ανατροπή του αµαξιδίου. 

6. Οποιαδήποτε παρέµβαση στο αµαξίδιο από µη 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσµα την 

ακύρωση της εγγύησης.  

7. Μη χρησιµοποιείτε το αµαξίδιο σε κυλιόµενες σκάλες. 
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Εξαρτήµατα αµαξιδίου (Φωτογραφία 1) 

 

                             Φωτογραφία 1                

1. Χειρολαβές                                   2. Πλάτη 

3. Οπίσθιος τροχός                               4. Φρένο 

5. Εµπρόσθιος τροχός                          6. Υποβραχιόνιο 

7. Κάθισµα                                    8. Υποπόδιο 
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Χρήση αµαξιδίου 

Το αµαξίδιο προορίζεται για την µετακίνηση ατόµων µε αναπηρία ή 

αδυναµία κίνησης. 

 

Οδηγίες Χρήσης  

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ 

1. Κρατήστε τις χειρολαβές µε τα δύο χέρια και τραβήξτε τις προς 

αντίθετες κατευθύνσεις (την αριστερή προς αριστερά και την 

δεξιά προς τα δεξιά). 

2. Για αµαξίδιο µε µαλακό κάθισµα: πιέστε τους πλαϊνούς σωλήνες 

του καθίσµατος προς τα κάτω (φωτογραφία 2) για να 

ευθυγραµµιστεί το κάθισµα στη σωστή θέση. Το αµαξίδιο πλέον 

έχει αναδιπλωθεί. 

3. Για αµαξίδιο µε σκληρό κάθισµα: πιέστε το κέντρο του 

καθίσµατος προς τα κάτω (φωτογραφία 3) για να ευθυγραµµιστεί 

το κάθισµα στη σωστή θέση. Το αµαξίδιο πλέον έχει 

αναδιπλωθεί. 

 



Σηµείωση: Μην τραβάτε µε µεγάλη δύναµη τις χειρολαβές όταν 

ανοίγετε το αµαξίδιο προς αποφυγή καταστροφής των διαφόρων 

εξαρτηµάτων. Μην κρατάτε τους σωλήνες του καθίσµατος µε τα 

δάχτυλα, ενώ πιέζετε για να ευθυγραµµιστεί το κάθισµα, προς 

αποφυγή σύνθλιψης των δακτύλων σας. 

          

                   Φωτογραφία 2                Φωτογραφία 3 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

1. Ανασηκώστε και τα δύο υποπόδια.  

2. Για αµαξίδιο µε µαλακό κάθισµα: τραβήξτε προς τα πάνω το 

κάθισµα από το κέντρο (Φωτογραφία 4).  

3. Για αµαξίδιο µε σκληρό κάθισµα: τραβήξτε προς τα πάνω το 

κάθισµα από το κέντρο. 

4. Αµαξίδιο µε αναδιπλούµενη πλάτη: Πιέστε προς τα κάτω τους 

µοχλούς µε τους αντίχειρες για να διπλώσει η πλάτη του 

αµαξιδίου. Κατόπιν τραβήξτε προς τα πάνω το κάθισµα από το 

κέντρο του (Φωτογραφία 6). 

 



  

      
                 Φωτογραφία 4                      Φωτογραφία 5 

 

                            Φωτογραφία 6                           

Ρύθµ ιση υποποδίων 

Χαλαρώστε το µπουλόνι ή το παξιµάδι, ρυθµίστε τα υποπόδια στην 

επιθυµητή θέση και στη συνέχεια σφίξτε το µπουλόνι ή το παξιµάδι.  

 

                           Φωτογραφία 7 

 



Προσαρµογή ύψους υποποδίων 

Τραβήξτε την πλάκα ποδιού προς τα πάνω για να άρει το υποπόδιο 

στην κατάλληλη θέση. Πιέστε κάτω το ανυψωτικό µοχλό για να 

µειώσει το υποπόδιο στην κατάλληλη θέση. Περιστρέψτε το 

µαξιλάρι πόδι για να ρυθµίσετε το ύψος των πελµάτων των ποδιών. 

 

Ρύθµ ιση ανύψωσης υποποδίων 

Τραβήξτε προς τα πάνω το υποπόδιο έως το επιθυµητό ύψος. 

Πιέστε προς τα κάτω το µοχλό και ρυθµίσετε το υποπόδιο σε 

χαµηλότερο επιθυµητό ύψος. Περιστρέψτε το µαξιλάρι για να το 

τοποθετήσετε στην επιθυµητή θέση. 

  

 

Φωτογραφία 8 



Ασφαλής διέλευση από εµπόδια 

Σε περίπτωση εµποδίου, ο συνοδός πρέπει να κρατήσει σφιχτά τις 

χειρολαβές και να πατήσει στον οπίσθιο σωλήνα (εφ’ όσον είναι 

διαθέσιµος ανάλογα µε το µοντέλο του αµαξιδίου) για να 

ανασηκωθούν οι µπροστινοί τροχοί προκειµένου το αµαξίδιο να 

διασχίσει το εµπόδιο. 

 

Φωτογραφία 9 

 

 



Συντήρηση 
1. Ελέγχετε τακτικά όλα τα µπουλόνια του αµαξιδίου ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν χαλαρώσει. Σφίξτε όσα έχουν 

χαλαρώσει προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.  

2. Χρησιµοποιήστε λιπαντικό στα κινητά µέρη του αµαξιδίου εάν 
διαπιστώσετε προβλήµατα ευελιξίας του αµαξιδίου. 

3. Για τον καθαρισµό από βρωµιά και υγρασία χρησιµοποιήστε ένα 

µαλακό καθαρό πανί για να καθαρίσετε τα διάφορα µέρη του 

αµαξιδίου προκειµένου να αποφευχθεί η σκουριά.    

4. Διατηρήστε το κάθισµα και την πλάτη του αµαξιδίου στεγνά και 
καθαρά προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν µόλυνση του 

δέρµατος.  

 

 



Προσοχή 

1. Μην χρησιµοποιείτε αµαξίδιο όταν τα ελαστικά του είναι 

ξεφουσκωµένα ή κατεστραµµένα. Η πίεση πρέπει να είναι µικρότερη 

από 3,5kg/cm².  

2. Μη χρησιµοποιείτε το αµαξίδιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 

ανώµαλο έδαφος. Η βίαια διέλευση εµποδίων µπορεί να 

δηµιουργήσει ζηµιές στο αµαξίδιο. 

3. Τα φρένα προορίζονται για τη σταθεροποίηση του αµαξιδίου όταν 

ο χρήστης κάθεται ή σηκώνεται από αυτό και όταν υπάρχει εµπόδιο 

διέλευσης. Μην χρησιµοποιείτε τα φρένα όταν το αµαξίδιο είναι σε 

κίνηση. Υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του αµαξιδίου εάν 

χρησιµοποιήσετε τα φρένα σε έδαφος µε καθοδική κλίση. 

 

Εγγύηση 

Το αµαξίδιο καλύπτεται από εγγύηση ενός (1) έτους. 

Εξαιρέσεις Εγγύησης 

(1) Μη συµµόρφωση στην τακτική συντήρηση σύµφωνα µε το 

εγχειρίδιο χρήσης, ή οποιαδήποτε επέµβαση από µη 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

(2) Κακή χρήση ή µεταφορά βάρους άνω του επιτρεπόµενου 

σύµφωνα µε το εγχειρίδιο χρήσης. 

(3) Εσφαλµένη, κακή συντήρηση ή βλάβη ή δυσλειτουργία που 



προκλήθηκε µε δόλο. 

(4) Φθορές που προκαλούνται από τον χρόνο. 

(5) Μη-λειτουργικές φθορές όπως λεκέδες, γράσο και µηχανικοί ήχοι 

κλπ. 

(6) Χρήση διαφορετική από την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης. 

(7) Τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή, όπως συνολικό ύψος, πλάτος, 

ελαστικά κλπ. από µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

(8) Ζηµιές που προκαλούνται από το περιβάλλον, όπως χηµικά 

προϊόντα, περιττώµατα πουλιών, άλατα, όξινη βροχή, καπνός, 

τοξικά κλπ. 

(9) Φυσικές καταστροφές, όπως καταιγίδα, πληµµύρα, σεισµό, 

πυρκαγιά κλπ. 

 

 Εκτός εγγύησης 

• Αναλώσιµα όπως ελαστικά, καθίσµατα, ταπετσαρίες, 

λιπαντικά, πλαστικά µέρη κλπ. 

• Τεχνικές εργασίες, όπως έλεγχος, καθαρισµός, προσαρµογή, 

λίπανση κλπ.  

• Επίσηµη τακτική συντήρηση. 

• Οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης από µη εξουσιοδοτηµένο 

άτοµο.  

 


