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Τα αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα & έτοιμα προς χρήση. 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα αμαξίδια μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα εντός& εκτός σπιτιού. 

 

Πιέστε το κάθισμα προς τα κάτω για να ανοίξει το αμαξίδιο. 

Τραβήξτε το κάθισμα για να κλείσει. 

Ρυθμίστε τα υποπόδια στο επιθυμητό ύψος. 
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Για 

να αφαιρέσετε τα υποπόδια, απελευθερώστε το κλεί

δωμα και τραβήξτε προς τα πάνω. 

Για να ρυθμίσετε τα υποπόδια στην επιθυμητή 

γωνία (εφόσον διαθέτει ανακλινόμενα υποπόδια), 

χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο μοχλό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να αφαιρέσετε ή να ανυψώσετε τα 

πλαϊνά πιέστε τον κατάλληλο λεβιέ. 

 
 
 
 

 
Για να κινηθείτε μόνοι σας χρησιμοποιήστε την κατάλ
ληλη λαβή στους τροχούς. 
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Για να ξεπεράσετε κάποιο 
εμπόδιο ή να ανέβετε 
κάποιο ύψωμα κλίνετε προς τα 
πίσω το αμαξίδιο από τις 
χειρολαβές 
και σπρώξτε προς τα εμπρός. 

 

 

 
 

Σε δρόμο με κλίση κρατήστε σταθερά το αμαξίδιο απ

ό τις χειρολαβές. 

 
 

 
 

Για να εφαρμόσετε τα φρένα στους πίσω 

τροχούς πιέστε προς τα εμπρός τους κατάλληλους 

λεβιέ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!) 
Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 
 Το αμαξίδιο βρίσκεται σε πλήρη έκταση &έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
 Το κάθισμα εφαρμόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
 Τα υποπόδια εφαρμόζουν σωστά & έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
 Τα πλαϊνάμπράτσα εφαρμόζουν σωστά&έχουν ασφαλίσει σε αυτή τη θέση. 
 Το δοχείο (εφόσον διαθέτει) είναι σωστά τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή. 
 Το ροδάκι αντί‐ανατροπής (εφόσον διαθέτει) είναι σωστά τοποθετημένο στην 

κατάλληλη υποδοχή. 
 Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω   

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. 

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Για να δώσετε επιθυμητή κλίση στην πλάτη του αμαξιού (εφόσον διαθέτει 
ανάκληση πλάτης ) πιέστε την λαβή που βρίσκεται κάτω τις χειρολαβές. Τα αμαξίδια διαθέτουν 
φρένο στους πίσω τροχούς το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο 
όταν το αμαξίδιο δεν κινείται. 
 Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς 
τα κάτω, ώστε το αμαξίδιο να μένει ακίνητο και να μη γλιστρά 
 ΜΗΝ πατάτε πάνω στα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε, 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ανατροπής. 
Τα υποπόδια χρησιμεύουν για να πατεί τα πόδια ο χρήστης όταν είναι καθισμένος. 
 Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο 
χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και 
χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη η τραυματισμό. 
 Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο. 
 ΜΗΝ αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο. 
 ΜΗΝ αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη. 
 ΜΗΝ αγγίζετε τα κινούμενα μέρη ενώ βρίσκονται σε κίνηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ τραυματισμού. 

 
 

 Εξαιρέσεις Εγγύησης 

 Ζώνες, ιμάντες, μαξιλάρια και ότι άλλο υπόκειται σε καθημερινή επαφή με τον χρήστη 
 Πατάκια Υποποδίων.. 
 Λάστιχα τροχών. 
 Οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί από κακή χρήση, πτώση ή χτύπημα του αμαξιδίου 
 Οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί από κακή συντήρηση, μεταφορά ή αποθήκευση  
του αμαξιδίου. 
 Οποιαδήποτε φυσιολογική φθορά που έχει προκληθεί από την χρήση του αμαξιδίου. 
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Οποιαδήποτε μη ορθολογική χρήση του αμαξιδίου, αμέλεια ή κατάχρηση καθώς και οποιαδήποτ

ε επέμβαση, μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θέτει αυτόματα το αμ

αξίδιο εκτός εγγύησης. 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ὀτι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ἡ 

δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζἱ με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα 

(αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεἱα 

διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστό σημείο 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην 

εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας. 
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 ΕΓΓΥΗΣΗ:  
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση 
καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από 
κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  
την Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αφοράς 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Τηλέφωνο: ……………………………….  Σφραγίδα καταστήματος  

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε 
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης 
  
ΜΟΒΙΑΚ S.A 
Μ.MPOTSARI 96-98 Chania-Crete, Greece 
+30-28210-63222 
www.mobiakcare.gr 


