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פתיחה

נעילה

אבטחה

הושבה

המושב  מסגרת  משיכת  ידי  על  הכסא  את  פתח 
ומשענת הגב בכיוונים מנוגדים.

במצב  נמצאת  הידית  את  הנועלת  הלשונית  כי  וודא 
נעול וכי משענת הגב גם היא במצב נעול.

עליהם  לחיצה  ע"י  הגלגלים  מעצורי  את  הפעל 
בעזרת הרגל.

בחגורת  אותו  חגור  הכסא,  על  האדם  את  הושב 
הבטיחות והורד את שתי הידיות בצדדים.



תחנות שירות

 ירושלים - אז"ת בנימין
02-9709666 

מרכז - מושב בית עובד
052-5277760

 צפון - קיבוץ יחיעם
04-9522279

הוראות הפעלה | E-412  המשך                                                      

הוצאת הידיות     

קיפול הכסא

הרמה ונשיאה

ממסילתן  התחתונות  הנשיאה  ידיות  את  הוצא 
הנשיאה  ידיות  את  ישר  נעולות.  שהן  ווודא 

העליונות.

נשיאת אדם תבוצע בעזרת שני אנשים שייאחזו 
בידיות וירימו את הכסא בנטייה של 30 מעלות.

אותה  ודחוף  הארוכה  הידית  כפתור  על  לחץ 
לכיוון  האחורי  המתכת  פס  את  משוך  פנימה. 

מעלה וקפל את הכסא.

שים לב:
 ▪ אין להשתמש בכסא ללא הדרכה ע"י מדריך מוסמך 

  מטעם החברה.

 ▪ אחת לשנה יש לערוך ביקורת תחזוקה לכסא המוביל 
  ע"י אדם מיומן.

* הערה: הכתוב מכוון לשני המינים.
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E-412 אחריות            דגם

פרטי לקוח                                           

שם פרטי/חברה: 
מ. חשבונית: 

טלפון: 
שם המדריך: 

ת"ז/ח"פ:
כתובת:

מקבל הדרכה:
ת. רכישה:

חתימת המדריך: 

תנאי האחריות                                                          
בתקופת האחריות תישא החברה בעלויות העבודה בעבור 
 2006  - הצרכן  הגנת  תקנות  חוק  תנאי  לפי  למוצר  תיקון 

וכתב האחריות שלהלן:
החברה תתקן כל קלקול או פגם במוצר למשך 12 חודשים 

מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
או  החלפתו,  או  המוצר  תיקון  יבוצעו  האחריות  במסגרת 

ביטול העסקה והשבת מחיר הרכישה. 
ממחיר  ליותר  אחראית  החברה  תהיה  לא  מקרה  בשום 

המכירה של המוצר. 
תקופת האחריות לתיקון תהיה חופפת לתקופת האחריות 

הכוללת )מיום רכישת המוצר(.

מקרים בהם לא תחול אחריות החברה                    
חום  חזקה,  מכה  כגון:  הצרכן,  מרשלנות  כתוצאה  פגיעה 
בלתי סביר, חומרים כימיים, לחות, חלודה, שריטות, דהיית 
הצבע בשמש, וכן שימוש שלא לפי ההוראות, תיקון/שינוי 

שבוצע לא על ידי נציג החברה. 

נזקים עקיפים                                                            
כתב האחריות אינו מכסה בכל צורה נזק לצד ג', נזקי גוף 

או נזקים לרכוש. 
מוסכם בזאת כי המשתמש ידאג לכל כיסוי ביטוחי הנדרש 

או הצפוי משימוש במוצר.

תיקון והחזרת מוצרים                                                 
תחנת  ו/או  המכירה  לחנות  המוצר  של  והחזרתו  הבאתו 
שירות לשם תיקון או כתוצאה מביטול עסקה היא באחריותו 

המלאה של הלקוח.
ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול 
נעשה  ולא  במקרה  רק  ויעשה  התשע"א-2010  עסקה(, 

שימוש במוצר. 
קבלת  מיום  עבודה  ימי  עשרה  תוך  יבוצע  המוצר  תיקון 

המוצר בתחנת השירות.
ובו  בכתב  אישור  התיקון  לאחר  לצרכן  תמסור  החברה 

פירוט של התיקון והחלקים שהוחלפו.

                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                    


