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Ходуни крокуючи 

OSD-MSI-91040 

Інструкція по використанню 

 

 

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. 

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу. 

Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/EEC 
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1. Попередження 
Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. 

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу. 

OSD гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях. 

 
- До початку експлуатації ретельно вивчіть цю інструкцію. 

- завжди перевіряйте, що пристрій знаходитися у робочому стані, перш ніж використовувати 

його. Не використовуйте виріб у разі зносу або у випадку пошкодження. 

- максимальне навантаження 136 кг. Ніколи не перевищують цей ліміт. 

 

 

2. Технічні характеристики 

 

3. Використання та обслуговування 

а) Відчинення/зачинення.  
Щоб відкрити ходунки витягніть назовні дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб закрити 

ходуни натисніть центральну кнопку і поверніть бічну частину. 

б) Регулювання висоти 
Регулювання відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Встановіть потрібну висоту 

ніжок. Як тільки кнопка потрапить в отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся в 

тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори. 

в) Використання 
Розташуйте ходуни перед собою. Перемістіть одну сторону ходунів на кілька сантиметрів уперед. 

Потім пересуваєте ногу до висунутої вперед частини ходунів. Те ж саме робите з іншою частиною 

ходунів. Для переміщення уперед, повторіть зазначені вище рекомендації. 

 
У відчиненому положенні У зачиненому положенні 

ГЛУБИНА 44 см 12 см 

Ширина 50 см 50 см 

Висота 76/92 см 76/92 

Вага 2,3 кг 2,3 кг 

Навантаження 136 кг 136 кг 
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г) Догляд за виробом 
 Вимийте металеві частини ходунків в теплій воді з «м'яким»  засобом для чистки. 

 Протріть м'якою, чистою тканиною. 

 У разі потреби, використайте дезінфікуючий засіб, а потім протріть досуха. 

Замініть гумові наконечники у разі їх зносу. 

4.  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 у інструкції; 

 б) при 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, що  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 може бути змінена виробником без попереднього повідомлення. 
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