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1. Általános tudnivalók

a) Előszó
Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi megvásárlásával minőségi termék mellett
döntött, amelyet sokoldalúan használhat a mindennapokban, otthon és a szabadban egyaránt. Mielőtt
használatba venné a gyermekkocsit, feltétlenül olvassa el a "Kiszállítás és használatbavétel"című
fejezetet, valamint a biztonsági tudnivalókat.
Fenntartjuk a műszaki változtatások jogát az ebben a műszaki leírásban szereplő kivitelhez képest.

b) Rendeltetés
Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi olyan járásképtelen és járásukban korlátozott
gyermekek és fiatalkorúak számára készült, akik önállóan nem képesek kerekesszéket hajtani.
Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi kizárólag a jelen használati utasításban szereplő
opciókkal/tartozékokkal kombinálható és fordítva. Az más gyártótól származó gyógyászati termékekkel
és/vagy alkatrészekkel való kombinációkért az Otto Bock nem vállal felelősséget.
c) Alkalmazási terület
Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi használható járásképtelenség/
járáskorlátozottság stb. esetén, amely az alábbi okokra vezethető vissza:
•

bénulás

•

végtagvesztés (lábamputáció)

•

végtagdefektus / -deformáció

•

ízületi kontraktúrák/-károsodások

•

egyéb megbetegedések

d) Felelősség
A gyártó kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a terméket a megadott feltételek
betartásával és rendeltetésének megfelelően használják. A gyártó ajánlja, hogy a terméket
szakszerűen kezeljék és karbantartását a használati utasításban foglaltak szerint végezzék. Az olyan
károkért, amelyek a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek használata miatt keletkeztek, a gyártó
nem felel. Javításokat csak erre felhatalmazott szakkereskedő szakember vagy maga a gyártó
végezhet.
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e) CE-jelzés
A termék mindenben megfelel a 93/42/EGK direktíva követelményeinek. A Direktúra IX.
függelékében a gyógyászati termékekre vonatkozó osztályozási kategóriák alapján ezt a terméket az I.
osztályba sorolták be. A megfelelőségi nyilatkozatot az Otto Bock kizárólag gyártói felelősségének
tudatában, a direktíva VII. függelékének megfelelően tette.

f) Szerviz
Szervizelést és javítást Otto Bock terméken kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet.
Probléma esetén kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol az eszközt átvette. Ott csakis eredeti
Otto Bock alkatrészekkel végzik el a javítást.
2. Biztonsági tudnivalók
Használatba vétel előtt ismerkedjék meg a termék használatával és kezelésével.
•

Az Eco Buggy csak egyenes és szilárd talajon használható.

•

Lépcsők és szintbeli különbségek leküzdéséhez biztonsági okokból két személy szükséges.

•

Lépcsőket, talaj egyenetlenségeket mindig úgy küzdjünk le, hogy a kocsit a hátsó kerekén
hátrabillentjük (ha felfelé haladunk, akkor a kocsit hátrafelé húzzuk, ha lefele, akkor lassan
engedjük előrefelé).

•

A gyermekkocsit mindig csak a mereven összehegesztett, összecsatolt szerkezeti elemeknél
emeljük meg.

•

-

a váz elülső része az elülső kerekek fölött

-

hátsó tengely

-

fogantyú / tartókengyel

Az Eco Buggy használatba vétele előtt mind a két biztosító retesznek zárva kell lennie,
amelyek megakadályozzák az összecsukódást.

•

Az Eco Buggy használata előtt a lábtartót a helyére kell illeszteni, és be kell reteszelni,
ellenkező esetben a váz elülső része elgörbülhet.

•

Nehéz táska, vagy egyéb hasonló tárgyak ráakasztása ronthatja a kocsi stabilitását.

•

Sose hagyja felügyelet nélkül a kocsiban a gyermeket. Akkor sem, ha hevederrel van rögzítve
és a fékek be vannak húzva.
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3. Kiszállítás és használatba vétel
Az eredeti csomagolásban az alábbi alkatrészeket találja:
-

az összecsukható buggy összecsukott állapotban, illetve a lábtartó

-

használati utasítás

-

tartozékok rendelés szerint

Az Eco Buggy gyermekkocsit a következőképpen kell szétnyitni (ábrákat a használati útmutató elején
találhatja meg):
•

Először is távolítsa el a csomagolásnál használt szalagokat vagy a szállítást biztosító elemeket
(1. ábra).

•

Fogja meg a gyermekkocsit a fogantyúknál (2. ábra) és amennyire csak lehet, nyissa szét (3.
és 4. ábra).

•

Zárja (reteszelja) az összecsukódás elleni biztosítózárakat jobb- és baloldalon úgy, hogy a
gyermekkocsit megfogja a fogantyúnál és enyhén lefelé nyomja (5. ábra).

•

Bizonyosodjon meg arról, hogy mindkét biztosíték bezáródott (6. ábra).

•

A villa szétnyitásához a fogantyút (7. ábra) ütközésig nyomja be.

•

A lábtartót (8. ábra) kívülről hajtsuk be és a két panelt hajtsa le.

•

Két szárat a csavarok segítségével rögzítse megfelelő magasságban a vázhoz.

•

A panelen lévő csapot dugja be a másik panelen lévő horonyba és a két panelt zárja össze,
míg a retesz jól hallhatóan be nem kattan.

•

Az Eco Buggy használatának megkezdése előtt a lábtartót gondosan reteszelni kell, mert
ellenkező esetben a váz elülső része elgörbülhet.

Vigyázat balesetveszély!
Csak a megnevezett mozgó alkatrészeknél szabad megfogni a kocsit, főleg a villa
nyitómechanizmusát.
A kocsi összecsukásakor a következők szerint járjunk el:
•

A támlát állítsa az elülső pozícióba (9. ábra).

•

A lábtartó alatti zárat oldja ki (10. ábra) és a paneleket húzza szét.

•

Felfelé és kifelé az első kerekek mellett hajtsa ki a lábtartót (11. ábra).

•

Húzza felfelé az ülés alatti villát (12. ábra).

•

A váz elülső részén lévő két biztosító reteszt nyissa ki (13. ábra).

•

Végezze el ugyanazt a műveletet, amit kinyitáskor.

•

A lábtartó felszerelésekor a “lábtartó magasságának beállítása” (14. ábra) szerint járjon el.
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4. Szállítás
Az Otto Bock Eco Buggy-t összecsukott állapotban szállítsa. Összecsukott rehabilitációs-eszközre
soha ne tegyen nehéz tárgyakat, mert a rájuk nehezedő tárgyak esetleg deformációkat okozhatnak, a
kinyitáskor ennek nyomán problémák jelentkezhetnek.
5. Felszereltség/Opciók
Valamennyi tartozékot szakembernek kell felszerelnie, amennyiben nem a gyártó szerelte volna fel.
Alapfelszereltség:
5 pontos biztonsági öv
Csomagtartó

Opció:
Abdukciós ék
Napfénytető

6. Beállítás/Szerelési tudnivalók
Kerékrögzítő (11. ábra)
A kerekek rögzítéséhez a piros reteszelő csúszkát tolja felfele. Nyitáskor nyomja lefelé.

A háttámla dőlésszögének beállítása (9. ábra)
A szárnyas anyákat lazítsa meg, a háttámla dőlésszögét állítsa be. A szárnyas anyákat húzza meg
ismét.
Ha a háttámlát terhelés alatt állítja, ügyeljen arra, hogy a combjával támassza meg, és a szárnyas
anyákat csak óvatosan lazítsa meg. Ha a háttámlát terhelés alatt túlságosan hátra dönti, akkor a
gyermekkocsi felborulhat.

A lábtartó magasságának beállítása (14. ábra)
A lábtartót a rögzítő csavarok meglazítása után 2 cm-rel felfelé vagy lefelé elmozdíthatja.
Ehhez egy csillagfejes csavarhúzó szükséges, amely azonban nem tartozéka az egységcsomagnak.

A fékek működtetése (15. ábra)
A fékezéshez a fékpedált lábbal nyomja lefelé. A fékek oldásához felfelé. A biztos fékhatás érdekében
minden esetben használja mindkét féket.
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7. Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés

a) Karbantartás
A termék CE-jelzéssel rendelkezik. A gyártó ezennel garantálja, hogy ez a gyógyászati termék
összességében megfelel a 93/42 /EGK EU direktíva rendelkezéseinek.
Minden egyes használat előtt meg kell vizsgálni a gyermekkocsi, különös tekintettel fékek működését.
Ügyeljen csavarok rögzítésére.
Ha hibát észlel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a felhatalmazott szakkereskedővel, főleg
akkor, ha a gyermekkocsi menettulajdonságai megváltoznak, vagy instabillá válik. Ajánljuk továbbá,
hogy 12 havonta egyszer vizsgáltassa át az erre felhatalmazott szakkereskedővel.
A gyermekkocsi egyes alkatrészeit kis kézügyességgel saját maga is karbantarthatja, biztosítva ezzel a
zökkenőmentes használatot:
•

A kerekek között gyakran gyűlik össze hajszál és piszok, amelyektől egy idő után a kerék
nehezebben jár. Ügyeljen a kerekek és csapágyak tisztaságára.

•

Ha a gyermekkocsit nedvesség éri, ajánlatos a használat végén szárazra dörzsölni.

•

A gyermekkocsit ne használja sós vízben, és ha lehet, kerülje el, hogy homok vagy más
piszok kerülhessen bele, mert megtámadhatja a kerékcsapágyakat.

•

Rendszeresen ellenőrizni kell, jól meg vannak-e húzva a csavarkötések. Amennyiben
valamelyik csavarkötés rendszeresen kilazul, kérjük, keresse fel az illetékes szakkereskedőt.

b) Tisztítás és fertőtlenítés
A párnázatot meleg vízzel és kézi mosószerrel tisztítsuk. A foltokat szivaccsal vagy puha kefével
távolítsa el. Hideg vízzel át kell öblíteni és a kezelt alkatrészeket szárítsuk meg.
Ne használjon agresszív tisztítószert, oldószert, se kemény sörtéjű kefét, stb.
Az alkatrészeket mosógépbe tenni tilos. Fertőtlenítéshez vízbázisú szereket kell használni (pl. eredeti
Sagrotan koncentrátumot). A gyártó használati utasításában foglalt előírásokat be kell tartani.
Fertőtlenítés előtt a párnázatot és a fogantyúkat meg kell tisztítani. A műanyag részeket, vázrészeket,
valamint az alvázat és a kerekeket finom tisztítószerrel nedvesen lehet tisztítani. A végén alaposan
meg kell szárítani.
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8. Műszaki adatok

Ülésmélység
Ülésszélesség
Háttámla-magasság
Háttámla dőlésszöge
Kerékátmérő elöl/hátul
Lábszárhossz
Terhelhetőség
Súly
Méretek összecsukva (H*M*Ma)

30 cm
35 cm
55 cm
90°-110°
16,5-20 cm
20-34 cm
50 kg
9 kg
30*40*120 cm
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