
 
 

 

Милиця з підтримкою підлокітника 

OSD-BL580204 

Інструкція з експлуатації 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Дякуємо, що обрали нашу продукцію. 

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання. 

 Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄEC 
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1. Вступ 

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією 

інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу. 

 

Не використовуйте милицю не ознайомившись з інструкцією. 

Не використовуйте милицю у випадку її пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

 

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на 

усіх його стадіях. 

Милиця з підтримкою підлокітника «OSD-BL580204» – рекомендована для застосування 

літнім, слабким та сліпим людям, а також людям з обмеженими функціональними 

можливостями нижніх кінцівок. Використовується для полегшення самостійного пересування 

інвалідів, літніх людей, хворих у реабілітаційний період після травм і операцій. 

Милиці «OSD» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.  

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного 

призначення. 

2. Заходи безпеки 

 
1. Перед початком використання милиці або під час використання після тривалого 

зберігання ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. 

2. Регулярно ПЕРЕВІРЯЙТЕ загальний технічний стан милиці, адже усі елементи з часом 

зношуються. Особливо це стосується наконечника, тому стежте за його станом та 

вчасно ЗАМІНЮЙТЕ. 

3. Якщо виявлено несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт самостійно. Зверніться до 

спеціаліста. 

4. Будьте обачні на слизькій дорозі. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ милицю як інструмент для 

спуску або засіб для самозахисту. 

 

 

 

Не використовуйте ручку милиці в якості підставки для ніг або опертя для 

сидіння.  

 

 

 

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування милиці, якщо 

будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. 
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3. Технічні характеристики 

 

Параметр Значення 

Модель: OSD-BL580204 

Загальна висота, (см): 92 – 112 

Максимальне навантаження, (кг): 90 

Вага, (кг): 1,38 

4. Використання 

Регулювання висоти 

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту милиці потрібно взяти нижню частину 

трубки, натиснути на кнопку та потягнути за верхню та нижню частини милиці. Кнопка повинна 

попасти та бути зафіксованою в необхідному отворі. 

 

 

Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень. 

 

 

5. Технічне обслуговування і догляд 

 
Перевіряйте справність милиці перед кожним використанням, якщо милиця 

використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У 

разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або 

декількох деталей, не використовуйте  виріб. 

 

Догляд 

Чистити милицю необхідно тільки сухою та м’якою ганчіркою. 

 

Зберігання 

Милицю потрібно зберігати у сухому місці. 
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6. Відомості про сертифікацію 

Милиця з підтримкою підлокітника «OSD-BL580204» відповідає технічним вимогам і визнана 

придатною для експлуатації. 

Виробник: Bliss Health Products Co.,Ltd / Блісс Хелс Продуктс 

Ко., Лтд. 

96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 

P.R.C. / 96 Жаоі Рд., Донгшен Таун, Жонґшен Сіті, Ґуандонґ Провінс, КНР 

(Китайська Народна республіка).  

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД 

Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 

100/2. 

Номер редакції: № 2 від 24.05.2017. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на милицю «OSD-BL580204» – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог 

Інструкції. 

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. 

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта. 
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7. Умови гарантії 

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і 

роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі 

при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції. 

 

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 

2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 

а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції; 

б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу); 

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням. 

3. Гарантія не розповсюджується на: 

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 

б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів,  

 речовин, рідин тощо; 

в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади 

напруги у мережі), неправильне підключення пристрою. 

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не 

враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»: 

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і 

якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі 

властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві 

разом із проданим товаром.  

 

 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація 

виробів можуть бути змінені виробником без попередження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата продажу:____________                           Підпис/Печатка:______________ 
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