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 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 пандус, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте пандус у випадку його пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

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

його стадіях. 

Складна рампа для інвалідного візка «JBS317» (далі за паспортом – пандус / виріб / пристрій / 

обладнання) – це похила поверхня, що дублює сходи, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для 

пересування осіб, які користуються колісними кріслами. Використовується на вулиці та у різних 

медичних установах. 

Пандус для інвалідного візка «JBS317» розроблено для максимальної зручності та безпеки 

користувача. 

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 пандуса 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 у випадку виявлення пошкоджень. 

3. Максимально допустиме навантаження на підйомник становить – 268 кг. НІКОЛИ не 

перевищуйте допустимий ліміт ваги! 

4. Кожні два роки слід ПРОВОДИТИ повний кваліфікований технічний огляд пандусу. 

5. Під час підйому / спуску пацієнта УНИКАЙТЕ різких рухів та розгойдування. 

6. Під час підйому / спуску пацієнта ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на те, щоб рухи його тіла не були 

обмежені. 
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3. Технічні характеристики 

Параметр Значення 

Модель: JBS317 

Матеріал: алюміній (AL6061) 

Довжина, (см): 212 

Ширина, (см): 17,8 

Довжина у складеному вигляді, (см): 92 

Внутрішня ширина, (см): 27 

Зовнішня ширина, (см): 37 

Вага, (кг): 13 

Максимальне навантаження, (кг): 268 

Гарантійний термін, (міс.): 12 

 

4. Загальна характеристика 

Перевіряйте справність пандуса перед кожним використанням, якщо виріб 

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

поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, 

не використовуйте  виріб. 

Особливості пандуса «JBS317»: 

 Міцний складаний пандус для подолання пагорбів і сходинок, полегшує спуск інвалідного 

візка з автомобіля. 

 Ребриста поверхня пандуса забезпечує плавний з'їзд і підйом, запобігає ковзанню. 

 Обладнаний обмежувальними бортами по боках для безпечного з'їзду. 
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 Завдяки конструкції, що складається, виріб зручно переносити і транспортувати у машині. 

 У складеному вигляді пандус не займає багато місця для зберігання. 

5. Технічне обслуговування і догляд 

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та 

дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком 

експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не 

використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера 

або до місця придбання товару за подальшими інструкціями. 

Зовнішню поверхню пандуса обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та 

дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими 

документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому 

порядку. 

Завжди тримайте пандус у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за 

допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. 

Протирайте ганчіркою після кожного використання. 

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції 

підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції. 

1 Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості. 

2 Пандус для інвалідного візка «JBS317» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для 

експлуатації. 

6. Належна утилізація продукту 

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не 

підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну 

служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або 

здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, 

відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином 

для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. 

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин. 

 

 

                                                
1  
2  
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7. Відомості про сертифікацію 

Виріб «JBS317» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації. 

Виробник: Foshan Shunde A&I Industries Ltd./ Фошан Шунде А енд І 

Індастріс Лтд. 

Lien Tu Industry Park, Le Liu, Shun Te City, Kwantung, China / Ліен Ту 

Індастрі Парк, Ле Ліу Шун Те Сіті, Квантунг, Китай. 

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна 

Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2. 

Номер редакції: № 2 від 21.01.2020. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на виріб «JBS317» – 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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8. 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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