HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BUGGY CORZO
GYERMEKKOCSI

szimbolikus fotó

F ig ye le m !
Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy:
- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre
került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az
ingyenes javítást!
- Mind a gyermek neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a
szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe
társadalombiztosítási támogatás!
A gyermekkocsi - mint gyógyászati segédeszköz - szakszerű átadása, szükség szerinti
beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata és kötelessége. Kérjük, vegye
igénybe ezt a jogszabály által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő
beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a gyermekkocsi
jótállásban javítandó hibájának.
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Kedves vásárlónk!
A "BUGGY CORZO" kategóriájában egyedülálló gyermekkocsit kifejezetten
mozgássérült gyermekek számára fejlesztették ki, a gyermek rövidebb idejű
biztonságos elhelyezésére. A gyermekkocsihoz nagy választékban rendelhetők
speciális rögzítő alkatrészek, ezért különböző sérülések széles skáláján is jól
használható.
Használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben az eszköz használatával kérdése merülne fel, keresse fel
szakembereinket.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót
 biztonsági okokból használat előtt mindig ellenőrizze, hogy az
állítócsavarok, illetve a rögzítőelemek fix állapotban vannak.
 használatához kérje ki orvos szakvéleményét
 az eszköz használójának ismernie kell az ebben a tájékoztatóban leírtakat
 elindulás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek kényelmesen ül, ruha vagy
egyéb tárgy a kerekek útjába nem került
 álló helyzetben, valamint be- és kiszálláshoz a kerekeket minden esetben
rögzítse
 járdára hajtás esetén soha ne döntse előre a széket
 a széket buszon, illetve egyéb járműveken a gyermek szállítására ne
használja
 tilos járműben ülésként használni, ülésként lekötni
 ügyeljen, hogy a gyerekek ne használhassák játékként az eszközt
 ne használja az eszközt rendeltetésétől eltérően
 szállítás előtt ellenőrizze, hogy a gyermek testrészei mozgó
alkatrészekhez nem érnék
 a gyártó nem vállal felelősséget mások által gyártott tartozékok
használatából eredő balesetekért, károkért
 használat közben legyen figyelmes, hogy elkerülje az ütközéseket és
egyéb veszélyhelyzeteket
 ügyeljen a háttámla és az ülés beállításánál a hirtelen mozdulatokra
 ne engedje, hogy a gyermek felügyelet nélkül szálljon ki-, illetve be a
kocsiba
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 ne terhelje túl a kocsit csomagokkal, több gyermekkel, nem eredeti
tartozékokkal
 ügyeljen arra, hogy a rögzítő tartozékok mindig a gyermek méretére
legyenek beállítva, és rögzítve. A használónak ezek kezelésével tisztában
kell lennie.
 ügyeljen, hogy a gyermek soha ne álljon a lábtartóra, mivel nem ekkora
terhelésre tervezték
 soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban
 A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű
használatból eredő károkért és sérülésekért sem a gyermek, sem a
használó, sem harmadik személy tekintetében.
FIGYELMEZTETÉS
A fogantyúra akasztott tárgyak befolyásolják a kocsi stabilitását. Soha ne
hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a kocsiban tartózkodni. Beállítás közben az
ujjait tartsa távol a teleszkópoktól.
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KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
A kocsi kinyitása
Helyezze az összecsukott kocsit a kerekeire, oldja a tároláshoz használt
rögzítőt, fogja meg határozottan az egyik fogantyút, és nyomja lefelé az ülés
vázát az ellenkező oldalon. Nyomja le az ülés vázát, hogy ellenőrizhesse, a kocsi
teljesen kinyílt. A hátsó merevítőt a lábával rögzítse. A kocsi nem csukódhat
össze. A kartámasz párnázatát rögzítse a kartámaszra, majd szerelje fel al
ábtartót.
FIGYELJEN, HOGY KINYITÁS KÖZBEN AZ UJJA NE SÉRÜLJÖN MEG!
Lábtartó felszerelés
A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, nyomja meg a lábtartó vázának hátsó felén
található rögzítőcsapokat, helyezze a lábtartót a legalsó pozícióba, és rögzítse a
rögzítőkarokkal.
Lábtartó magasságállítás
A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, nyomja meg a lábtartó vázának hátsó felén
található rögzítőcsapokat, állítsa a lábtartót a kívánt pozícióba, és rögzítse a
rögzítőkarokkal.
Lábtartó leszerelés
A lábtartó rögzítőkarjait lazítsa ki, állítsa a lábtartót a legalsó pozícióba, nyomja
meg a lábtartó vázának hátsó felén található rögzítőcsapokat, így a lábtartó
leszerelhető.
Rögzítőfék
A kerekeken található fékkarokat
teljesen nyomja le. A fék kioldásához
a fékkarokat húzza fel.

Biztonsági öv
Oldja a csatokat, ültesse a gyermeket a kocsiba, majd állítsa be az övet a kívánt
hosszúságra, és kapcsolja be. A vállpánt a vállal egyvonalban, vagy magasabban
kerüljön átvezetésre a háttámlán kialakított nyílásokban. A vállpántokat rögzítse
a kocsi hátsó vázához.
Ülésmerevítés
Az ülés merevségét beállíthatja az ülés szíjainak lazításával illetve feszítésével.
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Beszállás
Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannake. a szükséges, szerelje le a lábtartót. Ha lehetséges,
a széket állítsa háttal a falnak, vagy egyéb, nem
mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy segítő is
tarthatja a széket a beszállás alatt).
Hajtsa a lábtartót lehetőség szerint függőleges
állásba, és hajtsa fel. Ültesse a gyermeket a székbe,
rögzítse az övekkel, illetve egyéb rögzítő eszközökkel,
és állítsa be a lábtartót. Figyeljen, hogy a gyermek
kényelmesen üljön.
Kiszállás
Ellenőrizze, hogy a fékek rögzített állapotban vannak.
Ha lehetséges, a széket állítsa háttal a falnak, vagy
egyéb, nem mozdítható tárgyhoz (szükség esetén egy
segítő is tarthatja a széket a kiszállás alatt).
Oldja az öveket, illetve egyéb rögzítő eszközöket, és
óvatosan emelje ki a gyermeket.

Járda / egy lépcsőfok
Ha járdáról, vagy egy lépcsőfokról lefelé kíván haladni, tolja a kocsit az első
kerekeivel a járda / lépcső széléig, határozottan fogja meg a fogantyúkat, és
döntse enyhén hátra a széket a hátsó kerekeire. Tolja a hátsó kerekeken a
széket lassan a járda szélére, majd óvatosan eressze le az út szintjére. Soha ne
döntse a széket előre!
Ha járdára vagy egy lépcsőfokra kíván felmenni, óvatosan döntse hátra a széket,
az első kerekeket tegye fel a járdára, majd tolja előre, és emelje fel a hátsó
kerekeket is a járdára.
Lépcső
Ha lehetséges, liftet vagy rámpát használjon. A lépcsőt csak akkor használja, ha
nincs más lehetőség. A lépcsőn való közlekedéshez legalább egy segítőre lesz
szüksége.
Soha ne próbálja meg a széket a lépcsőn egyedül fel, illetve levinni, ha Ön és
segítője nem biztosak benne, hogy az eszközt és a gyermeket magabiztosan
elbírják, a széket biztonsággal meg tudják fogni.
Emelésnél a fogantyút minden esetben fogni kell!
Soha ne emelje fel a széket a biztonsági rúdnál vagy a lábtartónál!
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Lefelé haladáshoz tolja a széket a lépcső széléhez, óvatosan döntse hátra a
hátsó kerekekre, majd tolja lassan a lépcső széléhez.
A segítő fogja meg a keret első részét, kicsit emelje meg, és tartsa addig, amíg
a hátsó kereket óvatosan a következő lépcsőfokra engedik.
Az eljárást ismételjék a lépcső aljáig.
Felfelé haladáshoz a hátsó kerekekkel álljon az első lépcsőfok elé, döntse
óvatosan hátra, majd a segítő emelje meg az első részt a keretnél fogva,
miközben a következő lépcsőfokra emeli a hátsó kerekeket.

Összecsukás
Távolítsa el a kartámasz párnázatát, illetve az egyéb felszereléseket (pl.
napvédő) a hátsó rögzítést a közepének felfelé nyomásával oldja ki. Fogja meg
határozottan az egyik fogantyút, és húzza felfelé az ülés vázát az ellenkező
oldalon. Helyezze vissza a tárolásra szolgáló rögzítőt. Szükség esetén a
lábtartót szerelje le.
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Kárpitok
A kárpitozás nem leszerelhető, meleg vízzel, semleges mosószerrel tisztítható.
A kartámasz párnázata kézzel, maximum 40 fokos vízben semleges mosószerrel
mosható.
Karbantartás
Ezt a gyerekkocsit úgy tervezték, hogy a megfelelő használat és karbantartás
mellett évekig hibátlanul használható legyen. A gondtalan használat érdekében
végezze el az alábbiakat:
 rendszeresen ellenőrizze a fogantyút, a biztonsági rúd rögzítéseit, a
zárakat, a lábtartót, a csatlakozókat, hogy megfelelően működnek.
 a fékek, kerekek illetve abroncsok a használat során kophatnak, ezeket
szükség esetén ki kell cserélni
 javasoljuk, hogy az eszközt évente nézesse át szakemberrel
 amennyiben az eszköz meghibásodik, kizárólag az erre felhatalmazott
szerviz végezhet javításokat az eszközön
 csak eredeti alkatrészek használhatók a javításhoz
 amennyiben az eszköz egyes részei szorulnak, vagy nehezen működnek,
bizonyosodjon meg róla, hogy nem valamilyen szennyeződés okozza ezt, és
alkalmazzon egy kevés kenőanyag spray-t (pl. WD40). Ne használjon zsírt
vagy olajat. Ügyeljen, hogy a megfelelő alkatrészek közé jusson elegendő
kenőanyag, de ne használjon túl sokat ezekből, mert ez szennyeződést
okoz. A fölösleges anyagot mindig törölje le.
 A rendszeres kenés meghosszabbítja az élettartamot, és könnyebb
kezelhetőséget biztosít.
 Ismerje meg az eszköz használatát alaposan. Minden esetben könnyedén
kell szétnyílnia, illetve összecsukódnia. Soha ne erőltesse az
alkatrészeket, mindig olvassa el a használati útmutatót!
 a kerekek, a fém és műanyag alkatrészek semleges mosószerrel, kézmeleg
vízzel tisztíthatók
 soha ne használjon erős tisztítószereket, alkoholt, ammónia vagy klór
tartalmú anyagokat.
 amennyiben az eszközt nedvesség éri, törölje át száraz ruhával, és nyitott
állapotban jól szellőző, meleg helyen hagyja megszáradni
 minden esetben száraz, biztonságos helyen tárolja az eszközt.
A gyártó fenntartja a jogot az ezen útmutatóban foglaltak, illetve a termék
megváltoztatására előzetes jelzés nélkül.
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A kocsi részei

1. fogantyú
2. háttámla váz
3. háttámla
4. hátsó merevítő
5. biztonsági öv
6. ülés váz (hátsó)
7. fék
8. hátsó kerekek
9. hátsó merevítő
10. rögzítő tároláshoz

11. első merevítő
12. lábtartó rögzítő
13. első kerekek
14. lábszártámasz
15. rögzítőcsap
16. lábtartó
17. rögzítőcsap
18. ülés
19. első váz
20. kartámasz párnázat
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Műszaki adatok

Háttámla magassága (mm)
Beülőszélesség (mm)
Beülőmélység (mm)
Ülés - lábtartó távolság (mm)
Háttámla dőlésszöge
Ülés dőlésszöge
Teljes hossz (mm)
Teljes szélesség (mm)
Teljes magasság, fogantyúval (mm)
Tömeg (kg)
Maximális terhelhetőség (kg)
Hossz összecsukott állapotban (mm)
Szélesség összecsukott állapotban (mm)
Magasság összecsukott állapotban (mm)
Javasolt guminyomás elöl / hátul (kpa)
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S (30)
510
300
260
170-370
115 fok
25 fok
1110
555
930
12
45
1160
360
310
230/230

M (34)
660
340
380
270-470
115 fok
25 fok
1140
595
1010
12
55
1235
360
360
230/230

L (38)
860
370
380
270-470
115 fok
25 fok
1140
635
1010
14
75
1235
365
365
230/230

Napvédő (RPRK00105) - rendelésre
Rögzítés
a háttámla keretére szerelje fel a napvédő
tartóelemeit, majd szerelje fel aznapvédőt.
Leszerelés
Oldja a napvédő rögzítéseit, és emelje ki a
napvédőt a tartóból.
Beállítás
Húzza fel vagy nyomja le a napvédő tetejét. A
napvédő oldala letekerhető az oldalsó védelem
beállításához

Fejtartó (RPRK002) - rendelésre
A fejtartó csavarjait dugja át a kárpitban,
illetve a háttámlában kiképzett lyukakon, majd
rögzítse anyacsavarokkal a fejtartót és,
csúsztassa rá a fejtartó párnáját.

Oldalsó
törzstámasz
(RPRK003)
rendelésre
Ültesse a gyermeket a székbe, majd
keresse meg a törzstámasz megfelelő
magasságát (a törzstámasznak a gyermek
hónaljánál kell lennie). Vegye ki a
gyermeket a székből, keresse meg a
megfelelő rögzítő lyukakat a háttámla
oldalán. A megfelelő pántokra vágjon kis
lyukakat, a törzstámasz csavarjait dugja át
a lukakon a háttámla vázába, majd
anyacsavarokkal rögzítse.
Terpesztő ék - rendelésre
Ültesse a gyermeket a székbe, majd keresse meg
a terpesztő ék megfelelő helyét. Vegye ki a
gyermeket a székből, keresse meg a vázon a
rögzítő lyukat, vágjon a csavarnak egy kis lyukat,
majd helyezze be a blokkot és rögzítse egy
anyacsavarral (a keskenyebb rész nézzen a
háttámla felé)
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I.

JÓTÁLLÁS

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az
általa gyártott termékre. A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.
A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha
ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.
A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba
bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá
válik.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell
felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes
kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető
testületekhez fordulhat.
A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.
A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:
- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következet be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt bekövetkezet be,
- a nem megfelelő tárolás miatt következet be,
- balesetből, felborulásból származó sérülésekből következett be (pl.: váz sérülése),
- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után
keletkezett okból következett be
Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:
- a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, a
gumik (köpeny és tömlő), üléskárpit-, karfakopás és sérülés.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:
- A terméken a jótállást vállaló szerven kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást,
átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.
- A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel
összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
- A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett
terhelést.
- Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését
követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
- A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

Szervizek
A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a használati
útmutató végén található Szervizkönyvben feltüntetett egységeknél lehetséges.
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Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:
-

az igény bejelentésének időpontját,
hibajelenséget,
a javítás módját és idejét,
a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
a főszerelvények cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás
megszüntetését vonja maga után.
A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása
ellenében végezhető.
A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a
munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell
őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Gyártó:
PATRON Bohemia s.r.o.
Ceskolipska 3419, CZ-27601 Melnik, Czech Republic
Tel.: (+420) 315-630-135, 315-630-111, Fax: (+420) 315-630-199

Forgalmazó:

Rehab Zrt.
A

csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út. 3.
Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330
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SZERVIZKÖNYV

A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA
SZERZŐDÖTT PARTNEREI:

………………. gyártási számú kerekesszékhez

REHAB-ÉSZAK KFT.
3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.
3300 Eger, Knézich u. 20.
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)

Tel.: 06/46 508-284
Tel.: 06/35 300-224
Tel.: 06/36 320-826
Tel.: 06/47 560-130

Az eszköz megnevezése: Gyermekkocsi

REHAB-GENERAL KFT.
1044 Bp., Reviczky utca 38.

Tel.: 06/1 320-1606
Tel.: 06/1 783-3869
Tel.: 06/20 950-4735
Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.
6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.

Buggy Corzo

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs
TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:
……………………………………………………………………..

Tel.: 06/66 441-137
Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

Az eszköz típusa:

Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Tel.: 06/1 433-7196
Tel.: 06/80 201-276

Kiadva:
Név: ..........................................................................
TAJ szám: ................................................................
Kiadta (bélyegző/aláírás):

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:
1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.

Tel.: 06/1 230-0593

MEDIPLUSZ KFT.
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.

Tel.: 06/74 413-238

Figyelem!
Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, a használati
útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem
megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások
jótállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem
javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos
költségére javíthatók.

A kiadás időpontja: ……………………………………………
Figyelem!
A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást
társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv
birtokában tudnak a javító egységek vállalni.
Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult,
akinek eredetileg az eszközt felírták.

A HIBA LEÍRÁSA

AZ ELVÉGZETT MUNKA
MEGHATÁROZÁSA

BRUTTÓ

A JAVÍTÁS
DÍJÖSSZEGE
NETTÓ

Gyártó
meghatalmazott
képviselője
(neve, címe)

A JAVÍTÁS
IDŐPONTJA
ALÁÍRÁS

JÓTÁLLÁSI JEGY

Név:

TAJ szám:

BUGGY CORZO gyermekkocsihoz
Eladószerv tölti ki!
A vásárlás napja 20...... ................................ hó

.......

nap.

...................................................................................................

(hónap betűvel)
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre (szerviz tölti ki)

aláírás (P.H.)
Levágandó jótállási, javítási szelvények (eladó tölti ki)

Bejelentés időpontja: ………………………..………………….…………… 5

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
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Bejelentett hiba: …………………………………………………………………… Típus: BUGGY CORZO gyermekkocsi
Elhárított hiba leírása: ………………………………………….………………… Gyártási szám: …………………………………………………………
A jótállás új határideje: …………………………………………………………..
20..…. ………..……hó …....nap
Munkalapszám: …………………………………………………………………….. Kelt: ………………………..……….
Kelt: .............................................
20…... ………hó ….….nap ……………....….. aláírás (P.H.)……….…….... Eladó
Bejelentés időpontja: ………………………..………………….…………… 4

……….…. .aláírás (P.H.)…….…….
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