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פתיחה

הושבה

הובלה במדרגות

ירידה במדרגות

על  העמד  הקיר,  על  אחסונו  ממקום  הכסא  את  הורד 
יפנו לכיוונך.  הרצפה ואחוז בו באופן שהגלגלים הקטנים 
את  פנימה  לחץ  התחתונה.  המסגרת  על  אחת  רגל  הצב 
ומשוך את הידית  המעצורים בשני צדדי הידית הראשית 
כלפי מעלה עד להישמע "קליק". הידית כעת במצב בטוח. 
שחרר את חגורת הבטיחות המאבטחת את הכסא והעבר 

את המושב למצב ישיבה.

הצב את הכסא מאחורי האדם המפונה. אחוז בכסא משני 
ניצב  ודחוף את החלק העליון קדימה עד שהכסא  צדדיו 
ברכי  מאחורי  נוגע  המושב  וקצה  לרצפה  מעלות  ב-90 
האדם. בקש מהאדם להתיישב על הכסא. משוך בעזרת 
עד  אחורנית  והגלגלים  הבוכנה  מסגרת  את  אחת  רגל 
לפתיחה מלאה של הבוכנה והורד את הכסא על הרצפה 
כשכל ארבעת הגלגלים נוגעים ברצפה. סדר את משענת 
הראש לנוחיות היושב והדק את חגורות הבטיחות. וודא כי 
שתי ידיות הנשיאה נמצאות במצב נעול ואינן משוחררות.

ידיים  בשתי  אוחז  אתה  כאשר  המילוט  ציר  לאורך  צעד 
משני צדדי ידית הכסא.

בהגיעך מעט לפני ראש המדרגות דחוף את החלק העליון 
של הכסא קדימה כך שהכסא ניצב ב-90 מעלות לרצפה.

הגלגלים  שני  עם  המסגרת  את  ודחוף  אחת  רגל  בעזרת 
הקטנים קדימה עד לסגירה מלאה של הבוכנה.

שהכסא  לאחר  ידיים.  בשתי  הכסא  בידית  לאחוז  המשך 
ידיך  יציב על שתי המדרגות הראשונות העבר את  עומד 
לחלק העליון של הידית תוך שאתה מפעיל לחץ קל כלפי 
מטה ואפשר לכסא לרדת במורד המדרגות. זכור! הכסא 
יורד בכוחות עצמו אל תדחוף אותו. אם אינך מרגיש בטוח 
מנת  על  מלפנים.  הכסא  את  שיחזיק  נוסף  מאדם  בקש 
להאט את קצב הירידה הטה את גופך לאחור. במשך כל 
זמן הירידה במדרגות הקפד להשאיר את שתי הידיים על 

החלק העליון של ידית האחיזה.

החברה היחידה המתכננת 
ומייצרת בעצמה כסא 

מטפס מדרגות המתאים 
לחדרי מדרגות בישראל.
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סיום החילוץ

פתיחת הידיות

כאשר הגעת לסוף המדרגות ייצב את הכסא בזווית 
שני  את  החוצה  משוך  מהרצפה,  מעלות   90 של 
האדם  את  והבא  רגלך  בעזרת  הקטנים  הגלגלים 

למקום מבטחים.
הטייתו  ע"י  מהכסא  לרדת  המפונה  לאדם  עזור 
כתוצאה  המשקל  בשיווי  לשינוי  מוכן  היה  קדימה. 

מירידת האדם מהכסא.

במדרגה  הירידה  לאחר  מיד  הכסא  את  לאזן  יש 
האחרונה ולהציבו על ארבעת הגלגלים. אין להמשיך 

ולדחוף את הכסא במצב מוטה.

לשם פתיחת הידיות התחתונות יש:
ולהורידן  הנעילה  תפס  מתוך  בזהירות   ▪  להוציאן 

  מטה.
את  שיכסה  עד  מטה  הנעילה  צינור  את   ▪  לדחוף 

  המחבר וינעל את הידיות במקומן.

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

   מוסמך מטעם החברה.
 ▪  כל הדרכה חייבת להתבצע כאשר אדם אחד 
   אוחז בכסא בחלקו העליון ואדם שני מאבטח 

   שהכסא לא יגלוש מהר מדי על ידי אחיזה ותמיכה 
   בחלקו התחתון.

 ▪  אחת לשנה רצוי לבצע הדרכת רענון ע"י מדריך 
   מוסמך.

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

* הערה: הכתוב מכוון לשני המינים.

הרמת הכסא במעלה 
המדרגות

אוחז  הראשון  כאשר  אנשים  שני  ע"י  תבוצע  הכסא  הרמת 
בשתי הידיות התחתונות והשני בידית העליונה הצמודה לגב 

המושב.
זכור, המשקל המקסימאלי להרמה הוא 100 ק"ג.

העליה במדרגות מתבצעת כאשר ארבעת הגלגלים פתוחים, 
עם הגיעכם למישור הורידו את הכסא על ארבעת גלגליו.  

  


