
Οδηγίες Χρήσης/ User Manual  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "ADAPT" 46cm, 24'' (110Kg) 
DESCRIPTION: Wheelchair "ADAPT" 46cm, 24'' (110kg) 

Ref.: 0811308 

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

Read the instruction manual before use and keep it for future reference. 
Important safety instructions 

Η ΠΙΣΩ ΡΟΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 24’’ ΣΕ 12’’ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ   
THE REAR WHEEL IS CHANGING FROM 24 '' TO 12 '' WITH A CLICK  
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Αυτά τα αναπηρικά αμαξίδια έχουν σχεδιαστεί για άτομα με σωματική ή ψυχική αναπηρία που 
έχουν περιορισμένη κινητικότητα και μόνο για μεταφορά. 
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη συντάσσεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές και πληροφορίες 
για το προϊόν, που είναι διαθέσιμες τη στιγμή της δημοσίευσης. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το 
δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο παρόν εγχειρίδιο εάν και εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά 
του.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Πλάτος Πλάτης 45 cm 

Πλάτος Καθίσματος 46 cm 

Βάθος Καθίσματος 40 cm 

Ύψος Πλάτης 45 cm 

Συνολικό Πλάτος (ανοιχτό - πίσω τροχοί) 63,5 cm  

Συνολικό Μήκος (από τροχό σε τροχό) 80 cm 

Συνολικό Μήκος (συμπεριλαμβανομένων 
και των υποποδίων) 

105 cm 

Συνολικό Ύψος 90 cm 

Ύψος καθίσματος από το έδαφος 47 cm 

Πλάτος από τροχό σε τροχό (διπλωμένο – 
πίσω τροχοί) 

30 cm 

Μπροστινοί τροχοί 8” 

Πίσω τροχοί 24”  / 12’’ 

Μέγιστο βάρος χρήστη 110 Kg 

Βάρος προϊόντος 19 Kg 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ  Αλουμινίου 

ΧΡΩΜΑ Ασημί 

ΚΑΘΙΣΜΑ Υφασμάτινο 

ΠΛΑΪΝΑ Πτυσσόμενα 

ΥΠΟΠΟΔΙΑ Αποσπώμενα 

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ (QUICK RELEASE) Φουσκωτοί(24’’) / Συμπαγείς(12’’) 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Συμπαγείς 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

• ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ 
Σπρώξτε προς τα μέσα για να απελευθερώσετε την ασφάλεια και να γυρίσετε το δεξί υποπόδιο 
προς τα δεξιά και το αριστερό υποπόδιο προς τα αριστερά. 
Στη συνέχεια για να αφαιρέσετε τα υποπόδια από το αμαξίδιο, τραβήξτε τα προς τα πάνω, για να 
τα απελευθερώσετε από τους περιστρεφόμενους ακροδέκτες. 

 
• ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ 
Τοποθετήστε τα υποπόδια στους περιστρεφόμενους ακροδέκτες, τοποθετώντας το δεξιό 
στήριγμα ποδιών στη δεξιά πλευρά και το αριστερό υποπόδιο στην αριστερή πλευρά. Γυρίστε τα 
υποπόδια προς το κέντρο του αμαξιδίου μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό σημείο, όπου και θα 
ασφαλίσουν αυτόματα στο αμαξίδιο. 
Στη συνέχεια συνδέστε τον ιμάντα κνήμης. 

ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 

• ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
Πιέστε τον πύρο απελευθέρωσης και τραβήξτε το βραχίονα προς τα πάνω. 
 

• ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Πιέστε τον πύρο απελευθέρωσης προς τα κάτω και πιέστε ελαφρά το μπράτσο στα σημεία 
αγκύρωσης του. Κατόπιν απελευθερώστε τον πύρο απελευθέρωσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! 

• Κλειδώστε τα υποβραχιόνια, ασφαλίζοντας τον μηχανισμό μανδάλου απελευθέρωσης πριν 

χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο. 
• Ποτέ μην ανασηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο από τα υποβραχιόνια ή τα υποπόδια, καθώς 
αυτά τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή και 
τραυματισμό του χρήστη. 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΡΟΧΟΥ 

• Μετακινήστε το μοχλό για το κλείδωμα του τροχού προς τα εμπρός, εάν απαιτείται 
μεγαλύτερη δράση φρεναρίσματος και μετακινήστε το μοχλό προς τα πίσω για λιγότερη δράση 
πέδησης. 
• Ελέγξτε ότι ο τροχός στρέφεται ελεύθερα όταν η ασφάλεια δεν είναι εφαρμοσμένη, αλλά 

αποκλείεται πλήρως όταν ενεργοποιείται η ασφάλεια. 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ 

1. Πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο του τροχού και τραβήξτε προς τα έξω κρατώντας 
ταυτόχρονα και το τροχό. 

2. Αφαιρέστε το πύρο από το τροχό που βγάλατε. 
3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για τον απέναντι πίσω τροχό. 
4. Χρησιμοποιείστε το καινούριο πύρο του μεσαίου τροχού που θέλετε να τοποθετήσετε ή το 

ίδιο πύρο αν θέλετε να επανατοποθετήσετε τον ίδιο τροχό, ακολουθώντας τα βήματα 1 και 
2 αντίστροφα. 

 
Σημείωση: 
Στο αναπηρικό αμαξιδιο ADAPT μπορεί ο πίσω τροχός να αντικατασταθεί με τροχό 
των 12’’, εάν χρειάζεται (ο οποίος μπορεί να αγοραστεί με ένα επιπλέον κόστος από 
κάποιο επίσημο αντιπρόσωπο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Κωδικός: 0811309) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τι να ελέγξετε πριν τη χρήση 

•  Άξονες ταχείας αποδέσμευσης (αν υπάρχουν) στους πίσω τροχούς. 
• Ελαστικά, πίεση ελαστικών και κλειδαριές τροχών. Οι κλειδαριές των τροχών δεν θα 
λειτουργούν σωστά εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή ή το διάστημα μεταξύ των ελαστικών και των 
κλειδαριών των τροχών είναι πολύ μεγάλο. 
• Το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 110 κιλά. Αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να μεταφέρει ένα άτομο κάθε φορά στο κάθισμα. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν αυτού του ορίου παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας. 
• Οι χρήστες δεν πρέπει να κάθονται στο αναπηρικό αμαξίδιο κατά την οδήγηση σε οποιοδήποτε 
μέσο μεταφοράς. 
• Όταν τα οχήματα είναι σε κίνηση, τα μη κατειλημμένα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να 
ασφαλίζονται με τα κατάλληλα μέσα. Είναι πιθανό οι παγίδες ή το ανώμαλο έδαφος να 
προκαλέσουν ζημιές στο αναπηρικό αμαξίδιο  
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• Η κατασκευή αυτού του αναπηρικού αμαξιδίου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει μέγιστη 
ασφάλεια. 
• Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες. 
• Η μη εξειδικευμένη ή εσφαλμένη εργασία προσαρμογής ή ρύθμισης μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο ατυχημάτων. 
• Να φοράτε πάντα ρούχα που είναι ανοιχτόχρωμα όταν κινείστε σε μέρη σκοτεινά, ώστε να 
μπορείτε να διακρίνεστε εύκολα από τους διερχόμενους. 
• Διατίθενται ανακλαστήρες στους τροχούς και στις χειρολαβές του αμαξιδίου. 
• Να είστε προσεκτικοί κατά την πορεία σας με αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο. 
• Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε αντικείμενα εάν πρέπει να τα σηκώσετε από το πάτωμα 
φτάνοντας ανάμεσα στα γόνατά σας. 
• Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε αντικείμενα εάν πρέπει να μετακινηθείτε από το κάθισμα. 
• Μη χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο σε αυτοκινητόδρομους. 
• Μην επιχειρείτε να ανεβαίνετε ή να κατεβαίνετε σε κλίση με νερό, πάγο ή μεμβράνη 
πετρελαίου. 
• Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα ή προσαρμογείς διαφορετικά από αυτά 
που εγκρίνει η MΟΒΙΑΚ Α.Ε. 
• Μην στέκεστε στο πλαίσιο του αναπηρικού αμαξιδίου. 
• Μην χρησιμοποιείτε το πλαϊνό ως πλατφόρμα για την είσοδο ή την έξοδο από το αναπηρικό 

αμαξίδιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ !! 
Χρησιμοποιείτε πάντοτε ανελκυστήρες και ράμπες. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να 
φτάσετε στον προορισμό σας με τη βοήθεια δύο συνοδών. Πρέπει να πιάσουν το αναπηρικό 
αμαξίδιο από τα τμήματα που έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δεν 
πρέπει ποτέ να ανυψωθεί με έναν επιβάτη. Θα πρέπει να ωθηθεί μόνο. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ο περιοδικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούν θα συμβάλει στη διατήρηση της ζωής και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του αναπηρικού αμαξιδίου σας. 

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 
• Ελέγξτε την πίεση των τροχών ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά. 
• Ελέγξτε ότι η κεντρική βίδα του εγκάρσιου βραχίονα είναι σφιχτή και σε καλή κατάσταση. 
• Καθαρίστε την ταπετσαρία με σαπουνόνερο ή ήπια καθαριστικά. 
• Καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη της καρέκλας με ένα στεγνό πανί ή με ειδικά προϊόντα για επιφάνειες 
χρωμίου ή βαμμένες επιφάνειες. 
• Ελέγξτε τις ασφάλειες του τροχού και ρυθμίστε τις αν είναι απαραίτητο. 
• Ελέγξτε τη φθορά των μπροστινών και των πίσω τροχών. 

 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ 
• Ελέγξτε και προσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο: τα πιρούνια των τροχών, των τροχών προώθησης. 
• Λιπάνετε με γράσο ή λάδια όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε τριβή ή επικειμένη φθορά. 
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Εκτός από τη συντήρηση και τον έλεγχο, πρέπει να γίνεται γενικός καθαρισμός τόσο του πλαισίου 
όσο και της ταπετσαρίας. 
• Για να διατηρηθεί η εμφάνισή του, η ταπετσαρία πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 
• Οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό με ζεστό 
νερό, σκουπίζοντας προς την κατεύθυνση της υφής. 
• Ξεπλύνετε με καθαρό νερό πριν αφήσετε να στεγνώσει. 
• Μην τοποθετείτε την ταπετσαρία σε ένα στεγνωτήριο. Αν ο λεκές είναι έντονος, η επιφάνεια 
μπορεί να καθαριστεί με μια μαλακή βούρτσα. 
• Το πλαίσιο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο καθαριστικό. 

• Ξανασφίξτε τις βίδες και τα παξιμάδια. 
• Γενική αναθεώρηση της κατάστασης του αμαξιδίου και επιδιόρθωση σε οτιδήποτε είναι 
απαραίτητο.  

 ΕΤΗΣΙΟΣ 
Συνιστούμε πλήρη αναθεώρηση μία φορά το χρόνο σε εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Δηλώνουμε τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, της Υπουργικής Απόφασης 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας, ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009 
 
Κάθε προϊόν της παρούσας δήλωσης πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στον τεχνικό του φάκελο. 
 
Tο προϊόν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
και την υγεία του ασθενή, χρήστη και τρίτων προσώπων, εφόσον αυτό συντηρείται 
κατάλληλα και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και τις 
συνοδευτικές οδηγίες. 
 
Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με βάση τη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο 
κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων της αρμόδιας αρχή (ΕΟΦ) Το προϊόν 
ανήκει στην Κατηγορία 1 με κανόνα κατάταξης 1 . 
 
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων . 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ἡ δεν σας χρησιμεύει 
πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 
1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία 
του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος 
σας για ανακύκλωση. 
3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστό σημείο 
ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου 
των υλικών της συσκευής σας. 
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Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη στον σκελετό του αναπηρικού 
αμαξιδίου από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος.  
 
Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή 
χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης 
του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως λάστιχα, φρένα, ύφασμα και ότι 
μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρας του χρόνου. 
 
Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές 
καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου 
προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : 

……………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: ……………………………S/N…………………………………. 

LOT:………………………………Τηλέφωνο:  ………………………………….  

 

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : 

………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Τηλέφωνο: ………………………………. Σφραγίδα καταστήματος  

   
 

 

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε 

Μ. Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης 

+30-28210-63222 

www.mobiakcare.gr 7 



These wheelchairs have been designed for physically or mentally 
handicapped people with limited mobility only for transportation. 
This user manual is drafted from the latest specifications and product 
information available at the time of publication. MOBIAK S.A reserves the right to make changes 
as they regard it necessary without previous notice in order to improve its characteristics.  

PRODUCT DESCRIPTION 

PRODUCT DESCRIPTION 

FRAME Aluminum 

COLOUR Silver 

SEAT and BACKREST Fabric 

ARMREST Folding 

FOOTREST Detachable 

REAR WHEEL (QUICK RELEASE) Inflatable (24’’) / Solid (12’’) 

FRONT  WHEEL Solid 

PRODUCT  DIMENSIONS 

BACKREST WIDTH 45 cm 

SEAT WIDTH 46 cm 

SEAT DEPTH 40 cm 

BACKREST HEIGHT 45 cm 

TOTAL WIDTH (REAR WHEELS) 50 cm  

TOTAL LENGTH (WHEEL TO WHEEL) 80 cm 

TOTAL LENGTH (INCLUDED FOOTRESTS) 105 cm 

TOTAL HEIGHT 90 cm 

HEIGHT (GROUND TO SEAT) 47 cm 

WIDTH WHEEL TO WHEEL (FOLDED – REAR 
WHEELS) 

30 cm 

FRONT WHEELS 8” 

REAR WHEELS 24”  / 12’’ 

MAXIMUM PATIENT’S WEIGHT 110 Kg 

PRODUCT WEIGHT 19 Kg 
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ASSEMBLY OF FOOTRESTS 

• FOR DISASSEMBLY 
Push in, in order to free the security and turn the right footrest to the right. Follow the same 
procedure for the left footrest. 
In order to remove the footrests pull them up from the wheelchair arm. 

 
• FOR ASSEMBLY 
Install the footrests in the wheelchair putting the right footrest in the right side and the left 
footrest in the left side of wheelchair. Turn the footrests towards the center of the wheelchair 
until they stop, so they will automatically lock into the wheelchair. Reconnect the tibia strap. 

FOLDING ARMREST 

• FOR RELEASE 
Push the security pin and pull the arm upwards. 
 

• FOR ASSEMBLY 
Press the security pin down and lightly press the arm into its anchor points. Then release the 
security pin. 

ATTENTION ! ! ! 

• Make sure that the armrests have been locked before you use the wheelchair. 
• Never lift the wheelchair from the armrests or footrests, as these components are removable 
and may cause damage to the wheelchair or injury to the user. 

WHEEL LOCKING 

• Move the brake lever to the wheel if it is needed, for more braking action and remove the 
brake lever from the wheel for less braking action. 
• Firmly tighten the lock nut. 
• Check that the wheel spins freely when the lock is not applied, but is completely blocked when 
the lock is activated. 

INSTALLING / UNINSTALLING THE BACK WHEELS 

1. Press the button which is in the middle of the wheel and pull out holding the wheel 
simultaneously.  

2. Remove the pin from the wheel you removed 
3. Repeat STEP 1 for the opposite rear wheel. 
4.   To replace the rear wheel follow the above steps (1-2) backwards. 

Note: 
Regarding the wheelchair ADAPT the rear wheels can be replaced with wheels of 12’’ if needed 
(which can be purchased with additional cost from an official MOBIAK  dealer Code: 0811309) 
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SAFETY ADVICE 
What to check before use 

• Quick-release axles on the rear wheels. 

• Tires, tire pressure and wheel locks. The wheel locks will not work properly if the pressure is too low or the 

gap between the tire and the wheel locks is too long. 

• The maximum user weight is 110 kg. This wheelchair should only be used to carry one person each time. 

Any other usage violates the security regulations. 

• Users should not sit in the wheelchair while driving by any means of transport. 

• When vehicles are in motion, unoccupied wheelchairs have to be secured with right tools. During driving,  

it is possible to cause damages to the wheelchair by the traps or uneven terrain. 

PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING 

• The construction of this wheelchair is designed to provide maximum safety. 

• For your own safety, the following rules must be observed. 

• Nonspecific or incorrect usage can increase the risk of accidents. 

• Always wear light-colored clothes when moving in dark places so that you can be observed from others. 

• Be careful during your usage in this wheelchair. 

• Reflectors are available in the wheels and in the handlers of the wheelchair. 

• Do not attempt to reach objects if you need to lift them from the floor reaching between your knees. 

• Do not attempt to reach objects if you need to move on the seat. 

• Do not use the wheelchair on motorways. 

• Do not attempt to move  on the surfaces with water, ice or oil membrane. 

• Do not use unauthorized parts, accessories or adapters other than those approved by Mobiak S.A. 

• Do not stand on the wheelchair. 

• Do not use the armrest as a platform when entering or exiting the wheelchair. 
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WHILE DRIVING WITH YOUR WHEELCHAIR, DO NOT FORGET !! 

Always use lifts and ramps. If these are not available, you can reach your 

destination with the help of two escorts. They must catch the wheelchair by the 

safety points. A wheelchair should never be lifted by a passenger. It should be 

pushed only. 

MAINTENANCE 

IMPORTANT 

Periodic review of the procedures below will help to maintain the wheelchair and the efficient function of 

it. 

WEEKLY 

• Check the wheel pressure by following the instructions on the wheels. 

• Check that the central bolt of the transverse arm is tight and in good condition. 

• Clean the fabric with soapy water or mild detergent. 

• Clean the metal parts of the chair with a dry cloth or with special products for chrome surfaces or 

painted surfaces. 

• Check the wheel bolts and adjust  them if it is necessary. 

• Check the front and rear wheels for any damages. 

QUARTERLY 

• Check wheel forks, pulling wheels, propellers  and adjust them if it is necessary  

• Grease all that components that are being subjected to friction or impending wear. 

• Tighten the screws and nuts. 

• General control of the chair's status and repair to whatever is necessary. 

ANNUALLY 

We recommend a full check once a year to a qualified service provider. 
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In addition to maintenance and control, both the frame and the fabric can be thoroughly cleaned. 

• To maintain its appearance, the fabric must be cleaned regularly. 

• Stains can be removed with a sponge and a mild detergent with warm water, sweeping in the direction of 

texture. 

• Rinse with clean water before letting it dry. 

• Do not place the babric in a tumble dryer. If the stain is deep, the surface should be cleaned with a soft 

brush. 

• The frame should be cleaned regularly with a mild detergent. 

DECLARATION OF CONFORMITY 

We declare the conformity of the above product to the provisions of the Medical 
Equipment Directive 93/42/EEC and the Greek National Legislation 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648. ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009 
 
Each product in this statement meets the technical specifications contained in its 
technical documentation If the appropriate maintenance will be provided and the 
product will be used according the “instruction of use” then the product is safe and effective and does 
not endanger the health safety of patients, user and or third parties. 
 
This declaration is issued on the basis of a certificate of registration in the 
Manufacturer Register of Medical Devices of the Competent Authority (EOF). 
The product belongs in Class I, Classification rule 1 & Corresponds to the Medical 
Device Directive: 93/42/EEC 

Do not use the product for a purpose not indicated in this manual 

MOBIAK  S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product 
and from unauthorized alteration to the frame of the product. 

MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice. 

IMPORTANT 
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  PROTECTING THE ENVIRONMENT 
 
If your product needs replacement, or no longer serves you, consider the environment. 
1) Do not dispose of your product along with the municipal waste (this is also the importance of 
the shown recycling symbol). 
2) Contact your municipal authority to indicate the point of disposal of your device for recycling  
3) You have to dispose of your useless product in the right place 
4) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the 
recycling of the appliance components. 
5) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may 
lead to environmental and furthermore health hazards. 

WARRANTY 

The product has warranty for two (2) years from the date of sale  
of the product. 
 
The warranty apply factory defects & DOES NOT apply damages resulting from improper use, poor 
maintenance, modification, abuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also 
DOES NOT cover worn out parts such as tires, brakes, fabric and that can wear out during use or over 
time. 
 
Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems 
(where applicable), carriers are not covered by the warranty. 
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ΜΟΒΙΑΚ S.A 
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Chania-Crete, Greece 

+30-28210-63222 www.mobiakcare.gr 

Warranty Form 

Buyers Data 

Name: …………………………………………………………………………………… 

Date of purchase:  ……………………………S/N………………………………….. 

LOT:………………………………………..Phone:  …………………………………..  

Resellers Data 

Name : 

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Address:…………………………………………………………………………………

………………………. 

Phone: ……………………………….   

                                                                                                   Reseller Stamp 
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