


















1. Κώδικες 
RC210-45 Καρέκλα καροτσάκι με περιστρεφόμενα πόδια - 45 εκ 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά μιας καρέκλας MOPEDIA από την σειρά 
προϊόντων Moretti S.p.A. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παρέχει κάποιες 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο σωστής χρήσης του προϊόντος που έχετε 
επιλέξει και παρέχει κάποιες πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλειά 
σας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το 
λιανοπωλητή σας για συμβουλές και βοήθεια. Σε περίπτωση 
αμφιβολιών, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο που 
μπορεί να σας βοηθήσει και να σας συμβουλεύσει σωστά. 
Σημείωση: Ελέγξτε εάν κάποιο τμήμα έχει ζημιές στη ναυτιλία και 
δοκιμάστε πριν χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση ζημιάς, μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για 
περαιτέρω οδηγίες. 
  
3. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Οι αναπηρικές καρέκλες είναι μια βοήθεια για την εκκένωση και την 
κινητικότητα για άτομα με δυσκολίες στο βάδισμα. 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο 
παρόν εγχειρίδιο 
• Η Moretti S.p.A απορρίπτει όλες τις ευθύνες για οποιεσδήποτε 
συνέπειες προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και 
από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του πλαισίου του προϊόντος 
• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες 
που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 
Η Moretti S.p.A δηλώνει με δική της αποκλειστική ευθύνη ότι τα 
προϊόντα που παράγονται και πωλούνται από την Moretti S.p.A. και 
ανήκουν στην κατηγορία των υδραυλικών λουτρών, συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες διατάξεις της  
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οδηγίας 93/42 / ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και περαιτέρω 
τροποποιήσεις. 
Για το σκοπό αυτό, η Moretti S.p.A εγγυάται και δηλώνει με δική της 
ευθύνη: 
1. Τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 93/42 / ΕΟΚ, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII της ανωτέρω 
οδηγίας 
2. Οι εν λόγω συσκευές δεν είναι διατάξεις μέτρησης 
3. Οι εν λόγω συσκευές ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
4. Οι εν λόγω συσκευές πωλούνται σε συσκευασίες που δεν είναι στεγανές 
5. Οι εν λόγω συσκευές πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Ι 
6. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε / εγκαθιστάτε τις εν λόγω συσκευές για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που ρητά δηλώνει ο Moretti S.p.A. 
7. Η Moretti S.p.A διατηρεί και υποβάλλει τα έγγραφα που πιστοποιούν τη 
συμμόρφωση με την Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ στις αρμόδιες αρχές και 
περαιτέρω τροποποιήσεις. 
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
5.1 Γενικές προειδοποιήσεις 
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ή οποιοδήποτε διαθέσιμο 
προαιρετικό εξοπλισμό χωρίς πρώτα να διαβάσετε και να κατανοήσετε 
πλήρως αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν δεν μπορείτε να καταλάβετε τις 
προειδοποιήσεις, τις προειδοποιήσεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν 
επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε 
να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαφορετικά μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη 
• Κρατήστε τη συσκευασμένη καρέκλα λουτρού μακριά από πηγές 
θερμότητας 
• LIFE SERVICE - Το όριο χρήσης του προϊόντος καθορίζεται από τη φθορά 
των εξαρτημάτων 
• ΠΑΝΤΑ κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλα μακριά από τα κινούμενα μέρη 
για να αποφύγετε τραυματισμούς 
• ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να παίξουν ή να χρησιμοποιήσουν την 
καρέκλα μπάνιου 
12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
5.2 Προειδοποιήσεις για χρήση 
• Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή δεν έχει μετακινηθεί ή αφαιρεθεί 
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• Μην ακουμπάτε τα στηρίγματα για να καθίσετε ή να κατεβείτε από την 
καρέκλα 
• Μην σκύβετε από την καρέκλα για να φτάσετε σε έπιπλα ή σε άλλο ράφι 
• Αποφύγετε να κάθεστε στην άκρη για να αποφύγετε την ανατροπή 
  
7. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Όλες οι καρέκλες με καρέκλα MOPEDIA είναι εφοδιασμένες με 
αποσπώμενη πλάτη και υποπόδιο (όπου υπάρχει). Για τη συναρμολόγηση 
της πλάτης είναι αρκετή η θέση των δύο άκρων των σωλήνων στα 
ανοίγματα που προβλέπονται στο πίσω μέρος της καρέκλας. Στη 
συνέχεια, στερεώστε την πλάτη με τα κλιπ που παρέχονται. Οι 
πλατφόρμες πρέπει να τοποθετηθούν έξω από την άνετη καρέκλα 
εισάγοντας δύο ακίδες στο πάνω μέρος της πλατφόρμας. 
Το υποπόδιο πρέπει πάντα να βρίσκεται μέσα στην άνετη καρέκλα. Για να 
ασφαλίσετε την πλατφόρμα για να βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός. Το κλείδωμα 
είναι ασφαλές μέσα στην άνετη καρέκλα. Είναι εφοδιασμένα με 
αποσπώμενη πλάτη και υποπόδιο (όπου υπάρχει). Για τη συναρμολόγηση 
της πλάτης είναι αρκετή η θέση των δύο άκρων των σωλήνων στα 
ανοίγματα που προβλέπονται στο πίσω μέρος της καρέκλας. Στη 
συνέχεια, στερεώστε την πλάτη με τα κλιπ που παρέχονται. 
Οι πλατφόρμες πρέπει να τοποθετηθούν έξω από την άνετη καρέκλα 
εισάγοντας δύο ακίδες στο πάνω μέρος της πλατφόρμας. Το υποπόδιο 
πρέπει πάντα να βρίσκεται μέσα στην άνετη καρέκλα. Για να ασφαλίσετε 
την πλατφόρμα για να βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός. Το κλείδωμα είναι 
ασφαλές μέσα στην άνετη καρέκλα. 
7.1 Ρύθμιση ηρεμίας των ποδιών (όπου υπάρχουν) 
Το υπόλοιπο των ποδιών των καρεκλών μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με 
το ύψος που προσφέρει την καλύτερη άνεση χαλάρωσης της βίδας. 
Ελέγχετε πάντοτε ότι οι δύο πλατφόρμες βρίσκονται στο ίδιο ύψος. 
8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
• Ελέγξτε αν το πλαίσιο έχει υποστεί ζημιά, για να εξασφαλίσετε την 
ασφαλή χρήση για άτομα και πράγματα 
• Ελέγξτε τη σωστή συναρμολόγηση της συσκευής 
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 9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
• Η καρέκλα είναι μόνο για εσωτερική χρήση, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα σε αυτοκίνητα. 
• Για να σπρώξετε την καρέκλα, χρησιμοποιείτε πάντα μόνο την πίσω 
λαβή. Ποτέ δεν πιέζετε να χρησιμοποιείτε άλλες υποστηρίξεις. 
• Πριν μετακινηθείτε σε κεκλιμένη επιφάνεια για να βεβαιωθείτε για τις 
ικανότητες και τους περιορισμούς τους. 
Συμβουλευτείτε τις τεχνικές κίνησης με εξειδικευμένο προσωπικό. 
• Εξακολουθεί να συνιστάται βοήθεια φροντίδας για γη με κλίση 
μεγαλύτερη από 10%. Εάν πρέπει να σταματήσετε σε μια κεκλιμένη 
επιφάνεια, αποφύγετε τις ξαφνικές κινήσεις. 
• Εάν δύο άτομα ανεβάσουν την καρέκλα, αποφύγετε την αμφισβήτηση 
σε σημεία επικίνδυνα για τον ασθενή ως υποπόδια και υποβραχιόνια, 
αλλά χρησιμοποιείτε μόνο το πλαίσιο και τις πίσω λαβές. 
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