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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 і дотримуйтесь її під час використання виробу. 

Не використовуйте коляску, не ознайомившись з інструкцією. 
Не використовуйте коляску у випадку її пошкодження. 
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

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

2. Заходи безпеки 

Перед початком використання коляски або під час використання після тривалого зберігання 
переконайтеся, що всі частини коляски закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте 
загальний технічний стан коляски, адже усі елементи з часом зношуються. 

1. НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду. ЗАВЖДИ тримайте коляску в полі зору, доки в ній 
знаходиться дитина. 

2. ЗАВЖДИ використовуйте ремені безпеки для запобігання випаданню дитини з коляски, адже 
дитина може «зісковзнути» і серйозно травмуватися. 

3. ЗАВЖДИ перед регулюванням коляски перевіряйте, чи немає  ризику затиснення або 
пошкодження будь-якої частини тіла дитини. 

4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ коляску в разі несправності або пошкодження будь-яких її компонентів. 

5. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ дитині самостійно штовхати, водити, крутити коляску або гратися нею. 

6. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ дитині стояти на підставці для ніг, коляска може перевернутися і травмувати 
дитину. 

7. НІКОЛИ не залишайте коляску на пагорбі або під нахилом, навіть, якщо задіяли гальма. Ремінь 
безпеки може зашкодити дитині. 

8. Щоб запобігти зайвих пошкоджень, ЗАВЖДИ встановлюйте гальма. 
ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування інвалідного візка за 

умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. 

3. Технічні характеристики 

Параметр Артикул 

Модель: OSD-MK1000 

Колір: червоний 

Матеріал: алюміній 

Загальна ширина, (см): 60 

Загальна висота, (см): 112 

Загальна глибина, (см): 27 

Ширина сидіння, (см): 40 

Глибина сидіння, (см): 27 

Висота спинки, (см): 56 

Ширина спинки, (см): 40 

Довжина підніжки, (см): 20-40 

Вага, (кг): 8 

Максимальне навантаження, (кг): 50 
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4. Комплектація 

 

                                      

           Балдахін                                                    Бокові подушки                                        

  
 

                                                      

         Кошик                                                             Ремінь безпеки                                                    
 

5. Порядок збору коляски 

a. Розкладання коляски 
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b. Збір балдахіна 
 

 
 

           
 
 

c. Складання коляски 
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d. Установлення підніжок 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 

e. Обладнання для сидіння 
 

                                          
 
 

6. Функціонал 
 

a. Гальма 
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b. Регулювання висоти підніжок 
 

 
 

7. Відомості про сертифікацію 

Виріб «OSD-MK1000» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації. 

Виробник: Lerado Zhongshan Peaceful Cove Business Trading 

Co., Ltd. / Лерадо Жонгшан Пісфул Кове Бізнес Трейдінг Ко., 

Лтд. 

No.26 Guangfu Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, 

Guangdong Province, P.R.China / Но. 26 Гуангфу Роад, Догшен Таун, 

Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай. 

Уповноважений представник виробника: ТОВ «ОСД Східна 

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

Номер редакції: № 10 від 21.03.2019. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на виріб «OSD-MK1000» – 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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