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Цей виріб відповідає CEE європейській Директиві93/42/CEE 
     
Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Уся наша продукція спроектована 
і виготовлена з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати максимальний 
комфорт і безпеку користувачеві. 
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1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ВИВЧИТЕ ЦЮ 

ІНСТРУКЦІЮ. 
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В 

РОБОЧОМУ СТАНІ, ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТАТИ ЙОГО. НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ У РАЗІ ЗНОСУ АБО У РАЗІ ПОШКОДЖЕНЬ. 

- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 120 КГ. НІКОЛИ НЕ 
ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЦЕЙ ЛІМІТ. 

 
 
 
2. Технічні характеристики 
                                                       
                                                       Відкрито                Закрито 

ГЛИБИНА                    46/49 см                    12 см 
ШИРИНА                     61/63 см                  61/63 см 
ВИСОТА                      79/97 см                  79/97 см 
Вага                         10,8 кг                    10,8 кг 
Навантаження                                         136 кг                                               136 кг  

 
3.Технічне обслуговування 
Як відкрити / закрити ходунки. Щоб відкрити ходунки витягнути назовні 

дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб закрити ходунки натисніть 
центральну кнопку і поверніть бічну частину. 

Універсальні ходунки OSD-RB-1107 мають два руків'я,одночасно 
піднімаючи які ви робите їх фіксованими,опускаючи - що крокують. 

Регулювання висоти ходунків. За допомогою кнопок на кожній трубі і 
підніміть верхню частину ходунків. Переконайтеся в тому, що все кнопки 
потрапили у відповідні отвори. 

Використання ходунків. Поставте ходунки перед собою. Перемістіть одну 
сторону ходунків на декілька сантиметрів вперед. Потім переміщаєте ногу до 
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виднутої вперед частини ходунків. Теж саме робите з іншою частиною 
ходунків. Для переміщення вперед,повторите вказані вище рекомендації. 

Технічне обслуговування. Вимийте металеві частини з теплою водою і 
м'яким миючим засобом. Суха з м'якою,чистою тканиною. 

У разі потреби, використати якусь рідину дезінфікуючих засобів, а потім 
сухий після обробки. Замінити протиковзкі гумові ради, коли вони зношені. 

Обслуговування. Промийте металічні частини ходунків в теплій воді з 
"м'яким" чистячим засобом. Протріть м'якою, чистою тканиною. 

У разі потреби, використайте дезинфікуючий засіб, а потім протріть. 
Замініть гумові наконечники у разі зносу. 

 
 
Умови гарантії: 
ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів і 

роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції. 

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 
а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції; 
б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба 

самостійного ремонту виробу); 
в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.  
3. Гарантія не розповсюджується на: 
а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 
б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин; 
в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями 

(перепади напруги у мережі тощо), неправильне підключення пристрою. 
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 

(чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу. 
 
Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не 

використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі 
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий 
споживачеві разом із проданим товаром. 

 
 
Дата:___________     Підпис______________ 


