
 

 
 
 

Коляска для дітей  

RE-MOD-MK-2200 

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 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. 

Коляска «RE-MOD-MK-2200» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача. 

Розрахована для використання на вулиці та в житлових приміщеннях.  

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

призначення. 

Параметри коляски: 

- литі задні колеса, діаметром –  20 дюймів; 

- литі передні колеса, діаметром – 6 дюймів; 

- зйомні підніжки з функцією підтримки гомілки (врегульований кут нахилу); 

- відкидні поруччя; 

- відкидна спинка; 

- врегульований за висотою підголівник з м’якою подушкою; 

- з’ємний абдуктор; 

- противідкидна система з ременем безпеки у комплекті;  

- функція Tilt. 

 

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 у 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. 

9. Максимально допустиме навантаження на коляску – 100 кг. НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ 
ДОПУСТИМИЙ ЛІМІТ ВАГИ! 

10. Не підіймайте коляску, тримаючи її за поруччя – підіймати слід за раму. 

11. Будьте уважні під час  розкладання коляски – остерігайтеся травмування пальців рук.  

12. НІКОЛИ не використовуйте коляску на поверхнях, що рухаються або ескалаторі! 

13. Кожні два роки слід проводити повний кваліфікований технічний огляд коляски. 



[4] 
Офіційна веб-сторінка: osd.ua 

 
 

14. Виготовлені з тканини частини коляски (сидіння та спинка) потрібно прати в міру забруднення 
(попередньо їх слід зняти, відкрутивши гвинти на колясці). Для чистки м’яких частин 
застосовуйте миючий засіб, теплу воду та губку. Насухо витріть.  

15. Перевіряйте тиск в шинах задніх колес мінімум двічі на місяць. Рекомендований робочий тиск 
– 2 – 2,5  bar. НІКОЛИ не перевищуйте робочий тиск  в шинах –  4,5 bar. 

16. Намагайтеся тримати осі передніх та задніх коліс у чистоті. 

17. Регулярно оглядайте гальмівний механізм. На ефективність гальмування можуть впливати: 
низький тиск в шинах задніх коліс, потрапляння бруду чи сторонніх предметів до рухомих 
частин коляски. 

18. Якщо виявлено несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста. 
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 Значення 

Модель: RE-MOD-MK-2200 

Матеріал: алюміній 

Колір рами: синій 

Загальна ширина, (см): 52 

Ширина сидіння, (см): 30-37,5 

Глибина сидіння, (см): 30-37,5 

Висота сидіння від підлоги, (см): 50 

Висота спинки, (см): 44 

Кут нахилу сидіння, (град.): до 35° 

Кут нахилу спинки, (град.): от 90° до 170° 

Задні колеса, (дюйм): 16" (литі) 

Передні колеса, (дюйм): 6" (литі) 

Вага, (кг): 14,5 

Максимальне навантаження, (кг): 100 

 
 4. Комплектація 
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1. Спинки 
2. Сидіння 
3. Підголівник 
4. Ремінь безпеки 
5. Задні колеса 16" (литі) 
6. Гальма 
7. Передні колеса 6" (литі) 
8. Рама 
9. Поруччя 
10. Хрестовина 
11. Підніжка 
12. Покриття поруччя 
13. Платформа підніжки 
14. Противідкотне колесо 
15. Підтримка гомілки 
16. Ремінь для підтримки гомілки 
17. Абдуктор 
18. Бічна підтримка тулуба 
19. Бічна підтримка грудної частини 
20. Ручки для асистента 
21. Механізм для відкидання спинки 
22. Механізм для врегулювання кута нахилу сидіння 
23. Ручки-гальма для асистента 
24. Функціональні перемикачі 
25. Фіксатор 

 
 

5. Установлення та врегулювання сидіння 
 

Під сидінням знаходиться чотири пластикові кліпси¹; відкрутіть металеві кріплення², які мають 
форму крюка; затисніть кліпси, встановіть кріплення на трубках сидіння рами коляски за допомогою 
гвинтів. Під сидінням в центральної частини встановлюється абдуктор, зафіксуйте його за допомогою 
пластикового гвинта³.  

Абдуктор та бічні підтримки тулуба слід відрегулювати за глибиною в залежності від 
індивідуальних потреб маленького користувача (див. Рис. 1). 
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Висота бічної підтримки регулюється за допомогою кнопки на зовнішній стороні (див. Рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Установлення спинки та підголівника 
 

На спинці також знаходиться чотири пластикових кліпси та металеві кріплення, що мають 
форму крюка; затисніть кліпси, встановіть кріплення на трубках спинки рами коляски за допомогою 
гвинтів (процедура аналогічна установці сидіння). У середній частині спинки з боків розміщені 
металеві пластини кріплення¹ для регулювання підтримки грудної частини тулуба користувача. 
Висуніть бажану ширину бічних опор. 

 
Підголівник регулюється за допомогою трьох фіксуючих гвинтів за висотою та кутом нахилу, 

який визначається індивідуально. 
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7. Поруччя 
 

 
 
 
 

Якщо послабити фіксатор¹, підняти 
поруччя   на бажану висоту та назад затягнути 
гвинт, поруччя встановиться у потрібному 
положенні. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Підніжка 
 

 
 
 

Підніжка знімна, регулюється за 
висотою, встановлені функція підтримки 
гомілки та відкидна платформа для підтримки 
стопи. 

Для того, щоб зняти підніжку потрібно 
підійняти фіксатор підніжки вгору. Для її 
регулювання необхідно натиснути на чорну 
ручку та підняти підніжку догори. 
 
 
 
 
 

 
 

9. Регулювання кута нахилу сидіння та спинки 
 

Необхідно натиснути на ліву, меншу за величиною, ручку, яка знаходиться на ручках для 
асистента (п. 4). Для збільшення кута нахилу – потягніть на себе; для зменшення – штовхайте від себе. 
Натисніть на праву меншу ручку (п. 1) для регулювання сидіння за кутом нахилу (п. 2 та п. 3 – ручки-
гальма для асистента). 

 
Не можна одночасно регулювати обидві ручки для зміни кута нахилу сидіння та 
відкидної системи спинки. 
 

 

Під час регулювання кута нахилу спинки або сидіння ЗАВЖДИ використовуйте противідкотний 
пристрій! 
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10 Відомості про сертифікацію 

Виріб «RE-MOD-MK-2200» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для 

експлуатації. 

Виробник: Sichuan AST Medical Equipment Co., Ltd / Modern 

Rehabilitation Solutions Co., Ltd 

Січуан АСТ Медікал Еквіпмент Ко., Лтд / Модерн Реабілітейшн 

Солюшнс Ко., Лтд. 

Area C, Chengxi Industrial Park, Lu County, Luzhou City, Sichuan 

Province, China / Sheng’an 2nd Rd., Jun’an Town, Shunde District, Foshan 

City, Guangdong Province, China. 

Ареа С, Схенгсі Індастріал Парк, Лу Соунті, Лужоу Сіті, Сісхуан Провітсу, Китай / Шенган 2 нд Рд., 

Джунан Таун, Шунде Дістрікт, Фошан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай. 

Уповноважений представник виробника: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. 

Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2. 

Номер редакції: № 9 від 21.02.2019. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на виріб «RE-MOD-MK-2200» – 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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11. 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:______________ 

 


	1. Вступ
	2. Заходи безпеки
	3. Технічні характеристики
	4. Комплектація
	5. Установлення та врегулювання сидіння
	6. Установлення спинки та підголівника
	7. Поруччя
	8. Підніжка
	9. Регулювання кута нахилу сидіння та спинки
	10 Відомості про сертифікацію
	11. Умови гарантії



