כסא ממונע
כסא חשמלי ,פשוט ונח לתפעול,
יורד ועולה מדרגות בקלות

l e a d i n g c h a i r. co m

הוראות הפעלה | E-422
פתיחת מרכבהרצועות והמנוע

פתיחת הכסא

שחרר את וו הנעילה ומשוך את מרכב
הרצועות והמנוע לכיוונך.

ביד אחת תפוס בידית האחיזה
וביד שניה פתח את הכסא.

סגירת המרכב

סגירת הכסא

הרם את המוט האדום
והחלק את הידית כלפי מטה.

>

דחוף את המוט האדום הנמצא על המרכב
כלפי מטה.

נעילת גלגלים ושחרורם

לנעילה :דחוף את החלק התחתון של סגר נעילת הגלגל
כלפי מטה.
לשחרור :דחוף את החלק העליון של סגר נעילת הגלגל
כלפי מעלה.

התאמת ידית האחיזה

משוך את המוט האדום מעלה,
והרם את הידית לגובה המתאים.
וודא כי ננעלה במקומה.

סגירת ידית האחיזה
משוך את המוט האדום
ודחוף את ידית האחיזה למקומה.

הורדה והעלאה
במדרגות

▪ הושב את האדם וחגור אותו ברצועות הבטיחות.
▪ הרם את הידית למצב נוח עבורך.
▪ דחוף את הכסא עד שיגיע לתחילת המדרגות.
▪ וודא כי המדרגות אינן רטובות/חלקות ממים/שמן או אבק.
▪ הטה את הכסא באלכסון על ידי משיכתו בידית.
▪ לחץ על הלחצן המתאים ודחוף את ידית האחיזה קלות כלפי מטה.
▪ בעת הפעלת הכסא החזק בחלק העליון בשתי ידיים.
▪ בהגיעך למשטח ישר ,אחוז ביד אחת בידית האחיזה העליונה ,ביד השניה
		בידית הובלה וסובב את הכסא בזהירות כלפי גרם המדרגות הבא.

הוראות בטיחות ותחזוקה לכסא E-422

הפעלה/כיבוי

טיפוס במדרגות

ירידה במדרגות

הוראות בטיחות

▪ מפעיל הכסא מחוייב בהדרכה אישית המבוצעת בבית הלקוח/משרדי החברה
ע"י מדריך מוסמך של חברת הכסא המוביל  -אין להפעיל את הכסא ללא הדרכה.
▪ על מפעיל הכסא להיות אדם בוגר וחזק מספיק על מנת להתמודד עם מצב
		בלתי צפוי( .תזוזת הנוסע ,עצירת הכסא ,החלקה מהירה וכו').
▪ אין להפעיל את הכסא במדרגות בהן השיפוע גדול מ 32 °-או ששפת
		המדרגה חדה או כשהמגלשיים מונחות רק על שתי מדרגות ולא על שלוש
		כנדרש.
▪ יש לאחוז את הכסא תמיד בשתי הידיים .אין להחזיק דבר מה ביד,
		כגון :טלפון נייד ,משקה וכדומה.
▪ אין לגעת ברצועה או בגלגלי השיניים של המנוע.
▪ הכסא נועד לשימוש במדרגות ,אין להפעילו בכביש או מדרכה.
▪ אין לשנע בכסא אדם שמשקלו עולה על  130ק"ג.
▪ אסור לילדים לשחק או להפעיל את הכסא.
▪ רטיבות ,שמן או אבק על המדרגות יגרמו להחלקה מהירה ולא מבוקרת,
		לכן יש להימנע משימוש בכסא כאשר המדרגות חלקות או מאובקות.
▪ יש לשמור את הכסא תמיד במצב יבש ונקי ,אין להתיז על הכסא מים או
		נוזלים אחרים.
▪ יש לכבות את הכסא בין הפעלה להפעלה בעזרת הכפתור האמצעי על
		קופסת הפיקוד .בתקופות ארוכות יותר יש לכבות את המפסק שעל הסוללה.
▪ למען בטיחותך יש לפעול אך ורק לפי הוראות ההפעלה והשימוש המצורפות כאן
		וסרטי ההדרכה שבאתר החברה.
▪ טעינת הסוללה יוצרת חום ועלולה לגרום לשריפה .לכן אין להשאיר את
		הסוללה בטעינה ללא השגחה .טעינת הסוללה תעשה במקום נקי
		ממוצרים דליקים מכל סוג העלולים להדלק בחום.
▪ אין להשאיר את המטען מחובר למקור חשמל כאשר לא מתבצעת טעינת
		סוללה.
▪ בכל מקרה של תקלה יש להפסיק מיד את השימוש בכסא וליידע את נציג
		החברה בטלפון  04 -9522279או במייל leadingchair@gmail.com
▪ אין לשנות או להוסיף חלקים בכסא שלא סופקו ע"י חברת הכסא המוביל בע"מ.

הוראות תחזוקה

▪ אחת לשנה מומלץ לערוך בדיקה ע"י טכנאי מוסמך מטעם החברה.
▪ לפני כל הפעלה ואחת לשבוע בדוק וודא כי רצועות ההחלקה במצב טוב
		ואינן סדוקות ,יבשות ,רופפות או קרועות.
▪ בכסאות המקופלים לעתים קרובות (אמבולנסים ,בתי חולים וכד') יש לעבור
		עם מברשת ספוגה בשמן מכונות תפירה אחת לחודש על שלושת המסילות
		שבתוכן יש חלקים נעים( .מוטות ידית האחיזה ,שתי המסילות בהן נעים המוטות
		האדומים).
▪ אין לנקות את הכסא במים או בחומרי ניקוי כימיים – הניקוי יעשה בעזרת
		מטלית לחה בלבד.

תאורת חירום

▪ לחיצה על לחצן אמצעי מדליקה/מכבה את המערכת.
▪ לחיצה על לחצן ימיני מפעילה את המנוע לטיפוס במדרגות.
▪ לחיצה על לחצן שמאלי מפעילה את המנוע לירידה במדרגות.
▪ לחיצה על לחצן תאורה מפעילה את תאורת החירום.

שלבי טעינת סוללת
הליתיום

▪ כחמש שעות נדרשות לטעינה מסוללה ריקה
		למלאה.
▪ סוללה מלאה מספיקה לכשעה וחצי עבודה
		רצופה.
▪ ניתן לטעון את הסוללה גם מבלי להוציאה
		ממקומה.
▪ העבר את מתג הסוללה למצב פתוח ()1
▪ חבר את הכבל לסוללה
▪ חבר את התקע לשקע שבקיר
▪ בסיום הטעינה  -נתק את התקע מהקיר והוצא
		את הכבל מהסוללה

שמירת אורך
החיים של הסוללה

▪ יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
▪ התחל לטעון את הסוללה כאשר שתי נורות חיווי התחתונות דולקות
▪ הפסק את הטעינה לאחר שכל הנורות דלוקות ונתק את המטען
▪ אל תשאיר את המטען מחובר לסוללה לאחר סיום הטעינה
▪ יש לנתק את המטען מיד בסיום הטעינה
▪ אל תשאיר סוללה טעונה  100%לתקופה ארוכה (לא יותר מכמה ימים)
▪ כאשר אין משתמשים בכסא מומלץ לטעון את הסוללה כל שלושה
		חודשים

אחריות

נזק למטען או לסוללה שנגרם כתוצאה ממתח לא יציב או
ברקים אינו מכוסה במסגרת האחריות

						
אחריות
תנאי האחריות

דגם E-422

נזקים עקיפים

האחריות הינה לפי תנאי חוק תקנות הגנת הצרכן כתב האחריות אינו מכסה בכל צורה נזק לצד ג' ,נזקי גוף
  .2006האחריות למוצר משומש או מוצר שנמכר או נזקים לרכוש .מוסכם בזאת כי המשתמש ידאג לכלכיסוי ביטוחי הנדרש או הצפוי משימוש במוצר.
מתצוגה היא ל 3-חודשים בלבד.

מקרים בהם לא תחול אחריות החברה תיקון והחזרת מוצרים
פגיעה כתוצאה מרשלנות הצרכן ,כגון :מכה חזקה,
חשיפה לחום בלתי סביר ,חומרים כימיים ,לחות,
חלודה ,שריטות ,דהיית הצבע בשמש ,וכן שימוש
שלא לפי ההוראות ,תיקון/שינוי שבוצע לא על ידי נציג
החברה .האחריות אינה מכסה נזק למטען או לסוללה
שנגרם כתוצאה ממתח לא יציב או פגיעת ברק.

הבאתו והחזרתו של המוצר לחנות המכירה ו/או תחנת
שירות לשם תיקון או כתוצאה מביטול עסקה היא
באחריותו המלאה של הלקוח.
ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן
(ביטול עסקה) ,התשע"א 2010-ויעשה רק במקרה ולא
נעשה שימוש במוצר .לא ניתן להחזיר כסא משומש או
כסא מתצוגה.
תיקון המוצר יבוצע תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת
המוצר בתחנת השירות.
החברה תמסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו
פירוט של התיקון והחלקים שהוחלפו.

הכנסו לאתר שלנו בו תוכלו להתרשם מ-

מוצרים מצילי חיים נוספים
 | E-700סולם מילוט

 | E-600סדין מילוט

 | E-400כסא פינוי וחילוץ

בעזרת סולם מילוט נייד ניתן
לרדת במהירות דרך החלון או
המעקה של הדירה לקומות
התחתונות של הבניין.

סדין מילוט נועד עבור אנשים
המרותקים למיטתם ויש לפנותם
במהירות למקום מבטחים.

כסא ידני להורדת אנשים עם
מוגבלות בשעת חירום באופן
מהיר ובטוח.

ציוד חובה בכל בית

leadingchair.com
leadingchair@gmail.com
04-9522279

מספר חברה515105922 :

