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تعليمات السالمة والصيانة لكرسي كهربائي
للدرج منوذج E-422
تعليمات سالمة
▪ مينع تشغيل الكرسي بدون ارشاد من قبل مدرب مؤهل من قبل شركة الكراسي الدولية الرائدة.
شخصا بالغًا وقويًا مبا يكفي للتعامل مع وضع غير متوقع.
▪ يجب أن يكون مشغل الكرسي
ً
		(حترك الركاب ،وقف الكرسي ،انزالق سريع ،وما إلى ذلك).
▪ ال تشغل كرسي على درج حيث املنحدر أكبر من  32درجة أو أن حافة الدرج حادة أو أن الزالجات
		موضوعة على درجتني وليس ثالثة كما هو مطلوب.
دائما بكلتا يديك .ال متسك بأي شيء في يدك ،مثل :الهاتف احملمول ،مشروب وما
▪ امسك الكرسي ً
		شابه.
▪ نع مالمسة الشريط أو العجالت املسننة للمحرك.
▪ كرسي معد لالستخدام في الدرج ،مينع تشغيله على الطريق أو الرصيف.
▪ نع نقل شخص يزن أكثر من  130كغم على الكرسي.
▪ ب أال يلعب أو يشغل األطفال الكرسي.
▪ تﺆدي اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أو اﻟزيت أو اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدرج إﻟﻰ انزالق ﺳﺮﻳﻊ وﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮط ،ﻟﺬا ﺠﺗﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام
		اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ يكون الدرج املس أو مغ ّبر.
دائما في مكان جاف ونظيف ،وال ترش ماء أو سوائل أخرى على الكرسي.
▪ احتفظ بالكرسي ً
▪ قم بإيقاف تشغيل الكرسي بني التشغيل والتشغيل باستخدام الزراألوسط في صندوق األوامر.
		لفترات أطول ،أوقف تشغيل املفتاح على البطارية.
▪ لسالمتك ,يجب تعمل فقط وفقا لتعليمات التشغيل واالستخدام املرفقة هنا ومقاطع الفيديو
		التدريبية على موقع الشركة.
▪ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻳﺨﻠﻖ درﺟﺔ ﺣﺮارة وقد ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ .لذلك ،ال تترك بطارية الشحن غير
		مراقبة .يتم شحن البطارية في مكان نظيف من أي منتجات قابلة لالشتعال من أي نوع والتي قد
		تشتعل في احلرارة.
ً
ﻣﺘﺼﻼ ﻤﺑﺼﺪر كهرباء ﻋﻨﺪما ال يتم ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ.
▪ ﻻ ﺗﺘﺮك اﻟﺸﺎﺣﻦ
▪ في حال وجود خلل ينبغي التوقف عن استخدام الكرسي على الفور وإبالغ ممثل الشركة عن
		طريق هاتف  04-9522279أو البريد اإللكتروني the.leading.chair@gmail.com
▪ ال تقم بتغيير أو إضافة أجزاء في الكرسي لم يتم توفيرها من قبل شركة الكراسي الرائدة م.ض.

تعليمات الصيانة
• مرة واحدة في السنة ،يوصى بالقيام بفحص من قبل فني مؤهل.
• ﻗﺑل ﮐل تشغيل وﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  ،ﺗﺣﻘق ﻣن أن شرائط االنزالق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة وﻟﯾﺳت ﻣتشققة أو ﺟﺎﻓﺔ
		أو مرخية أو ﻣﻣزﻗﺔ.
• في كراسي املطوية احيانا متقاربة (سيارات إسعاف ،مستشفيات ،وغيرها) ،يجب أن املرور بفرشاة
ّ
		مشبعة بزيت االت اخلياطة مرة في الشهر على املسارات الثالثة التي حتتوي على أجزاء متحركة.
		(قضبان املقبض ،مساران اللذين تتحرك فيهم القضبان احلمراء).
• ﻻ ﺗﻧظف اﻟﮐرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎء أو بﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﮐﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ  -ﯾﺗم اﻟﺗﻧظﯾف ﺑمساعدة ﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻣﺑﻟﻟﺔ ﻓﻘط.

مراحل شحن بطارية الليثيوم
▪
▪ قم بتوصيل الكابل بالبطارية
▪ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﺑﺲ ﻓﻲ املقبس الذي في اﺤﻟﺎﺋﻂ
▪ عند اكتمال الشحن  -قم بإزالة الكابل من البطارية
▪ افصل القابس عن احلائط
حرك مفتاح البطارية إلى وضع مفتوح ()1

توفير عمر البطارية
▪ استخدم الشاحن األصلي فقط
▪ اﺑﺪأ ﻓﻲ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ي اﻤﻟﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻗﻞ
▪ ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺸﺤﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﺿﻮاء التحذير ﻣﻀﺎءة واﻓﺼﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ
▪ ال تترك الشاحن متصال بالبطارية بعد اكتمال الشحن
▪ اﺳﺘﺨﺪم بواﻗﻲ ﺘﺪﻓﻘﺎت أو ﺤامي برق
▪ ال تترك بطارية مشحونة  100٪لفترة طويلة (ال تزيد عن بضعة أيام)
▪ عند عدم استخدام الكرسي ،يوصى بشحن البطارية كل ثالثة أشهر

كفالة
ال مينح ضمان مقابل أي ضرر يلحق بالشاحن أو البطارية بسبب جهد غير مستقر أو برق

