Підйомне крісло з двома моторами CAROL
OSD-CAROL PU09-1LD
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 і дотримуйтесь її під час використання виробу.
Не використовуйте крісло, не ознайомившись з інструкцією.
Не використовуйте крісло у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.
ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх
його стадіях.
Підйомне крісло ТМ «OSD» – це сучасне багатофункціональне пристосування, яке дозволяє
відпочити та розслабитися в умовах максимального затишку і комфорту. Крісло призначене для
використання літнім людям, людям з обмеженими можливостями і тим, хто має труднощі під час
вставання, а також усім, хто бажає отримати повноцінний комфортний відпочинок.
Конструкція крісла складається з металевих та дерев'яних елементів. М'яке покриття може
бути виготовлене з велюру або шкір. заму. Спинка крісла та підніжка являють собою цілісний
рухомий механізм, вбудований у раму.
Чотири прогумовані ніжки, що регулюються за висотою, дозволяють надійно встановити
крісло на поверхні. Обладнаний приводом з електронним управлінням, крісло опускається та
підіймається за допомогою спеціального пульта дистанційного керування.
Рама крісла виготовлена з металу та дерева. Велика металева база збільшує стабільність під
час спуску/підняття. Ізольований низьковольтний пульт керування.
Крісло «OSD-CAROL PU09-1LD» розроблене для максимальної зручності та безпеки
користувача. Розраховане для використання у житлових приміщеннях.
Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які
технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені
для ознайомлення.
Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄEC виробів медичного
призначення.

2. Заходи безпеки
ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування крісла за умов,
якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.
1. Перед використанням УВАЖНО ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням ПЕРЕВІРЯЙТЕ загальний технічний стан виробу. Не
використовуйте його на разі виявлення пошкоджень.
3. Максимально допустиме навантаження на підйомне крісло становить 130 кг. НІКОЛИ не
перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. НЕ СИДАЙТЕ на поруччя або підніжку.
5. НЕ ПАЛІТЬ у підйомному кріслі.
6. Кожні два роки слід ПРОВОДИТИ повний кваліфікований технічний огляд крісла.
7. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадання рідин на електричні частини або мотор крісла.
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8. Під час використання крісла ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що у радіусі 50 см не перебувають діти або
домашні тварини. Це може призвести до виникнення травматичних ситуацій.
9. НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ підйомне крісло близько до стін або меблів: ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що
навколо крісла достатньо вільного місця для приведення його в розкладене положення.

3. Технічні характеристики

Параметр

Значення

Модель:

OSD-CAROL PU09-1LD

Колір:

темно-коричневий

Матеріал оббивки:

шкір. зам

Матеріал каркасу:

метал, дерево

Загальна ширина, (см):

72

Ширина сидіння, (см):

54

Глибина сидіння, (см):

74

Висота спинки, (см):

106

Висота від підлоги до сидіння, (см):

34

Кількість моторів:

2

Максимальне навантаження, (кг):

130

4. Підготовка до використання
Перевіряйте справність крісла перед кожним використанням, якщо крісло
використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На
разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох
деталей, не використовуйте виріб.
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Збирання:
1. У першу чергу встановіть спинку.

2. Закріпіть спинку на фіксатори до упору. Перед використанням переконайтеся, що обидві
сторони спинки закріплені вірно.
3. Щільно прикрийте усі частини крісла, закріпивши тканину спереду та ззаду за допомогою
застібок-велкро (з липучкою).

Управління:
 Крісло обладнане електромотором, який приводить крісло в горизонтальне
положення й навпаки. Регулювання відбувається за допомогою пульта дистанційного
керування.
 Функція підйому / нахилу вперед дозволяє користувачу без зусиль встати з крісла або
сісти у нього.
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5. Технічне обслуговування і догляд

Оббивка крісла не знімається.

Шкір. зам
Періодично перевіряйте шкіряну оббивку на наявність надривів і подряпин. Регулярно
очищайте оббивку від пилу за допомогою м'якої неабразивной тканини, м'якої щітки або пилососа.
Уникайте сильного тертя і не використовуйте пар.

Розміщуйте підйомне крісло на відстані не менше 50 сантиметрів від джерела тепла. Не
піддавайте виріб прямому впливу сонячного світла, це може призвести до вицвітання
оббивки.

Електрична система
Періодично перевіряйте електричну систему й пульт керування на наявність розривів,
розломів та пошкоджень проводів. Переконайтеся, що всі компоненти підключені правильно. Не
проводьте ремонт самостійно та зверніться за кваліфікованою допомогою.

[6]
Офіційна веб-сторінка: osd.ua

6. 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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