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عالئم و دستورالعملهاي ایمنیـ ١

.ي بدنی جدي یا مرگ شودامی تواند منجر به آسیب هـهشدار 
.نجامدامی تواند به آسیبهاي بدنی جزئی بیـاحتیاط

.می تواند به تجهیز آسیب برساندـتذکر
حامل جریان جادستی ها و جاپاییکه در تماس با بدن بیمار هستند، شامل نشیمنگاه و پشتی، قسمتهایی از ویلچر

(Type B).الکتریکی نیستند
توجه قبل از اولین راه اندازي دستورالعمل کاربري ویلچر را مطالعه کرده و به هشدارها و دستورالعملهاي ایمنی

.نمایید
.کیلوگرم است120حداکثر وزن قابل تحمل دستگاه ـ هشدار


 الکترونیکی، لنت ترمزها و باالبرها را بازبینی نمایید، عملکرداستفادهقبل از.
 ،پله رو را در دماي باالي صفر نگهداري کنیدویلچر قبل از استفاده.
به اطالعات فنی توجه نمایید.
 نباید از حد مجاز بیشتر باشدپله رو ویلچر وزن وارد شده به.
 ادارهبه طوریکه توان . و از لحاظ بدنی و روانی سالم انجام شود16کاربري تنها توسط فرد آموزش دیده با حداقل سن

.پله رو را داشته باشدویلچرکردن
پله رو استفاده کنیدویلچرهمواره با دو دست از.
 ر خورنده استفادهنکنیدکفش س.
پله رو براي حمل انسان است نه بارویلچر.
در صورتی که بیمار توان حفظ تعادل در حالت نشسته را ندارد، کمربند ایمنی بیمار را ببندید.
بزندنبازوان بیمار نباید از محدوده جادستی ها بیرو.
 سفت کنیدفلکه اي را کامالًهمیشه  همه گیره هاي.
سپس کلید باال و پایین را فشار دهید. صبر کنیدپله روویلچرثانیه پس از روشن کردنپنج.
را لمس نکنیددستگاههرگز قطعات در حال چرخش یا حرکت.
در برف، یخ، زمین مرطوب و باران استفاده ننماییدپله رو، از ویلچربا توجه به محدودیت عملکرد ترمز ها.
رمز یا هردو مختل است، از ویلچر اتکا استفاده ننماییددر صورتی که عملکرد یک ت.
 ردر محلهایی که از ویلچر پله رو استفاده می کنید، از نبودن موانع ونبودن محل اطمینان حاصل کنیدس.
از ویلچر پله رو در روي پله هاي برقی و تسمه هاي متحرك استفاده نکنید.
 خاموش کنیدرا ویلچر پله رو کلید توقف اضطراري ، با فشردن اگر اجزاء مکانیکی گیر کردند، بالفاصله.
در حمل و نقل ، ویلچر پله رو را خاموش کنید.
در حمل و نقل ویلچر پله رو با وسائط نقیله، آن را به درستی در جاي خود ثابت کنید.
 ها را شارژ کنیدباتريپس از هربار استفاده.
کنید که به قسمتهاي مکانیکی در حال چرخش گیر نکنددنباله کمربند ایمنی را به نحوي جمع.
دوشاخه برق اصلی را خشک نگه دارید.
از ویلچر پله رو در برابر رطوبت محافظت نمایید.
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شارژر و مبدل ولتاژ را از روغن، گریس، شوینده هاي قوي، تینر و آسیب محافظت نمایید.
وده شدن تمیز نماییدترمزها و کاسه ترمزها را بطور هفتگی یا پس از آل.
از بخارشو براي نظافت ویلچر پله رو استفاده نکنید.
در حین تمیز کردن سیگار نکشید.
داشته باشیدمجازتوصیه می شود هر دو سال یک بازرسی ایمنی توسط تولید کننده یا نمایندگی.
به آنها باد بزنیددر صورت نیاز با یک تلمبه دستی باد، . باد چرخهاي عقب را ماهیانه چک کنید.
 اگر خوردگی زیادي در چرخهاي عقب و جلو مشاهده می کنید جهت تعویض با شرکت یا نمایندگی مجاز تماس

.بگیرید
 صورت گیردمجازتعمیرات و بازرسی هاي ایمنی تنها باید توسط تولید کننده و یا نمایندگی.
 رشید می تواند خیلی باال رودر خووعوامل خارجی همچون ندماي سطح ویلچر پله رو در اثر.
ویلچر پله رو را از منابع اشتعال دور نگه دارید.
،مانند سیستمهاي ضد ویلچر پله رو ممکن است با سایر سیستمهاي الکترونیکی حساس به میدانهاي مغناطیسی

.سرقت در فروشگاههاي بزرگ، تداخل مغناطیسی ایجاد کند
یزات پزشکی با اعمال حیاتی و تشخیصی استفاده ننماییدویلچر پله رو در فاصله نزدیک به تجه.
 شرکت فهم الکترونیک استفاده نماییدارائه شده توسطتنها از لوازم جانبی و شارژر.
کتابچه دستوالعمل کاربري را در جاي مناسبی نگهداري نمایید.
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)با ارتفاع قابل تنظیم ( دسته ①
کلید باال و پایین②
)جدا شونده( پشتی ③
)جدا شونده( جادستی ④
شکل و نشیمنگاهقسمت ⑤
ترمزهاي ایمنی⑥
چرخ اصلی⑦
)ترمز دار(چرخهاي کوچک جلو ⑧
واحد باالبر⑨
پایه باالبر⑩
کابل مارپیچ⑪
کانکتور کابل مارپیچ⑫
کلید روشن و خاموش⑬
باتريسوکت اتصال شارژر ⑭
تنظیم ارتفاعفلکه ايپیچهاي⑮
اتصال پشتیپیچهاي فلکه اي⑯
شکل به پیچ هاي فلکه اي اتصال قسمت ⑰

واحد باالبر
کلید توقف اضطراري⑱

چراغهاي نشانگر شارژ باتري⑲
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اطالعات فنیـ 2,2
سانتیمتر160تا سانتیمتر 140: ارتفاع ابعاد

سانتیمتر56:   عرض
سانتیمتر76:  عمق 

کیلوگرم21,2:  واحد باالبروزن
کیلوگرم4: و دسته هاپشتی

یلوگرمک5,5:شکل و نشیمنگاهقسمت 
کیلوگرم1,8: جادستیدو 

کیلوگرم32,5: وزن کل
کیلوگرم0,2: ريشارژر بات

کیلوگرم120ن قابل تحملزحداکثر و
پله در دقیقه15سرعت باالبري 

رفت و برگشتطبقه50پله معادل تقریبی 720کیلوگرم75و با وزن متوسط باتريتوان باالبري با یک بار شارژ 
سانتیمتر22حداکثر ارتفاع پله
سانتیمتر25حداقل عمق پله
سانتیمتر10ویلچر پله رو به اضافهعرض حداقل عرض پله

)اسیدلیدسیلد(آمپرساعت 7ولت 12عدد دوريتبا
درجه سانتیگراد60تا 0: دماشرایط نگهداري 

%95تا 0: رطوبت 
اتمسفر1,2تا 0,8: فشار جو 

بدنه واحد باالبربرچسب شماره سریال
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محتویات بسته محصولـ 2,4
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واحد باالبر ①
شکل و نشیمنگاه قسمت②
پشتی③
جادستی ها④
باتريشارژر ⑤

دسته ها ⑥
شکل به واحد باالبرسانتی اتصال قسمت 3,5فلکه ايچهار پیچ⑦
سانتی اتصال دسته ها به پشتی3فلکه ايدو پیچ⑧
دو پیچ فلکه اي کوچک اتصال پشتی به واحد باالبر⑨
خودرویی باتريشارژر ⑩
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سر هم کردن ویلچر پله روـ3

شکل و نشیمنگاهCقسمت ـ3,1

شکل Cسانتیمتري براي اتصال قسمت 3,5پیچ فلکه اي 4از ـاحتیاط 
.به بدنه استفاده کنید و آنها را کامالً محکم کنید

.را روي زمین بخوابانیدویلچر پله روواحد باالبر 
پیچهاي فلکه ايبا استفاده از شکل را روي حفره مربوطه قرار داده وCقسمت 

.سفت کنیدآن را در جاي خوداتصالسانتی متري3,5
.ر دهیدرا به حالت ایستاده قراویلچر پله رو

)تکیه گاه(پشتی ـ 2،3
.اتصال پشتی را محکم کنیدـ پیچهاي فلکه اي کوچکهشدار 

.پشتی را روي واحد باالبر قرار دهید
.اتصال پشتی را محکم کنیدیچهاي فلکه ايپ

کابل مارپیچـ 3,3
.سوکت اتصال کابل مارپیچ را خشک نگه دارید:-تذکر
مهره آن را بپیچانید تا و کابل مارپیچ را در سوکت مربوطه جا بزنید کانکتور

ابتدا مهرا را باز کنید و وقتی براي جدا کردن آن . .به سوکت روي پانل جفت شود
.سپس کانکتور را بیرون بکشیدکامال آزاد شد،
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جادستی هاـ3,4
روش جا زدن جادستیها 

.حامل آنها وارد کنیدجادستی ها را مطابق شکل داخل لوله

جدا و پیاده کردنـ 3,5
.به ترتیب معکوس انجام می شودویلچر پله روجداکردن قسمتهاي مختلف 

شروع به کارپیش از ـ4
.آن براي مدتی در دماي باالي صفر نگهداري کنیدویلچر پله روپیش از شروع به کار با ـتذکر

تنظیم دسته هاـ4,1
.مطابق شکل در لوله حامل آن به سمت پایین وارد کنیددسته ها را 

اصوالً اگر ارتفاع دسته ها را تا . ارتفاع دسته ها را تا ارتفاع مورد نظرتان تنظیم کنید
.ان تنظیم کنید، هدایت پله رو راحتتر خواهد بودیتشانه ها

.محکم کنیدپیچ فلکه ايسپس دسته ها را توسط دو 
.شودمحکم فشار دهید تاجا زده و مارپیچرا داخل کانکتور کابل مارپیچکابل 
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ستگاهروشن کردن دـ4,2
دستگاه را نشان می باتريمیزان شارژ چراغهاي نمایشگر . دستگاه را روشن کنید،خاموشـتوسط کلید روشن

توجه داشته باشید که اگر کانکتور کابل مارپیچ را در سوکت مربوطه جا نزده باشید و یا اینکه کلید توقف اضطراري .دهد
،براي وصل شدن.قطع است،کلید توقف اضطراري در حالتی که فشرده باشد. فشرده شده باشد، دستگاه روشن نخواهد شد

.آن را در جهت ساعتگرد آرام بچرخانید

باالبرپایه هاي ت آزاد وضعیـ4,3
.پایه هاي باالبر را به وضعیت آزاد یا عدم برخورد با سطح زمین برسانید،پایینـبا فشار کلید باال

بازبینی ترمز هاـ 4,4
در صورتی که حتی یکی از ترمزها به طور کامل :هشدار

با تولید کننده یا . استفاده نکنیدویلچر پله روعمل نمی کند، از 
.سرویسکار مجاز تماس بگیرید

.ترمزها را بدون حضور بیمار تست کنید: هشدار
.را به عقب خم کنیدویلچر پله رو
فقط به . نباید بتواند به جلو حرکت کندویلچر پله رو،تست کنید

.عقب می تواند حرکت کند

هابازبینی شارژ باتري ـ 4,5
.باتري پر است: چراغ سبز روشن چهار

.باتري را شارژ کنید: چراغ سبز روشن دو
پله شارژ 30تا 20حداکثر . باتري خالی است: چراغ سبز روشن یک

.خواهد داشت
.از پله رو استفاده نکنید. رژ استري کامالً دشاتبا: راغ قرمز روشنچ

.از هر بار استفاده شارژ کنیدري را بعدتباـ تذکر
ري و مبدل ولتاژ خودرویی را از انواع روغن، شوینده هاي تشارژر باـذکرت

.قوي، تینر و آسیب محافظت نمایید

.ري منجر به کم شدن ظرفیت باتري و کم شدن زمان برق رسانی باتري می شودتدشارژ کامل باـذکرت
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فیش . جا بزنیدفیش شارژر را مطابق تصویر زیر در سوکت اتصال شارژر، براي شارژ
.شارژر و سوکت آن را تمیز و خشک نگه دارید

استفادهـ5
.استفاده از دستگاه فقط توسط فرد آموزش دیده باید صورت گیرد- هشدار
.را بدون بیمار تمرین کنیدویلچر پله روراندن ـهشدار

.از دو دست استفاده کنیدویلچر پله روهمواره در راندن ـهشدار
.بازوهاي بیمار نباید از محدوده جا دستی ها بیرون آمده باشدـاحتیاط

.ثانیه صبر کنید5و قبل از راندن آن ویلچر پله روپس از روشن کردن ـتذکر

نشاندن بیمار در ویلچرـ5,1
. را روشن کنیدویلچر پله رو

.چرخهاي کوچک جلو را قفل کنید
.پایین را تست کنیدـ کلید باال

.در صورت نیاز کمربند ایمنی را ببندید.جادستی ها را جا بزنید . بیمار را روي صندلی بنشانید
 نکنددنباله کمربند ایمنی را به نحوي جمع کنید که به قسمتهاي مکانیکی در حال چرخش گیر -هشدار.
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.پایین پله رو حضور داشته باشند، درفرد یا افراد دیگري نباید در منطقه خطر- هشدار

.وضعیت آزاد قرار دهیدپایه هاي باالبر را در 

آن)مرکز ثقل(سنگینی که حالت تعادلی حالتی است . در حالت تعادلی قرار گیردرا آنقدر به عقب خم کنید ویلچر پله رو
.گیردمی قرار پایه هاي باالبرروي 

پله باالتر 3تا 2خودتان .هردو چرخ عقب آن به دیواره پله بچسبدبه سمت عقب حرکت دهید تا را ویلچر پله رو
.بایستید
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کند و چرخهاي عقب خود را در پله باالیی می نشاند و پایه هاي باالبر را به وضعیت آزاد به سمت باال حرکت میپله رو
و مراحل را از بچسبانیدرا به پله بعدي پله روچرخهاي عقب.دست خود را از روي دگمه باال برداریددر این هنگام . می رساند

.ابتدا تکرار کنید

پایین بردن از راه پلهـ 5,5
را پله رو. به محض اینکه وزن سازه و بیمار روي پایه هاي باالبر قرار می گیرند ، احساس تنش خواهید نمودـهشدار

.این تنش خنثی شودروي پایه هاي باالبر قرار گرفته و آن) مرکز ثقل(سنگینی کمی به عقب خم کنید تا 
.پایین پله رو حضور داشته باشند، در فرد یا افراد دیگري نباید در منطقه خطرـرهشدا

.پایه هاي باالبر را به وضعیت آزاد بیاورید
. را آنقدر به عقب خم کنید در حالت تعادلی قرار گیردپله رو

)5,4قسمت (
.تا ترمزها عمل کنندتا لبه پله جلو ببرید را پله رو
.پایین را به سمت پایین فشار دهیدـ باالکلید 

در این هنگام دست خود را از روي .به پایین حرکت می کند و پایه هاي باالبر را به وضعیت خنثی می رساندپله رو
تکرار را از ابتدا 5,5را به پله بعدي رساندید مراحل پله رووقتی .را به لبه پله بعدي نزدیک کنیدپله رو. دگمه پایین بردارید

.کنید

خواباندن در راه پلهـ5,6
.از پله خواهند شدپله روترمزها مانع از سقوط . را با خیال آسوده روي پله ها بخوابانیدپله رو

پارك کردنـ5,7
.را بعد از هر بار استفاده شارژ کنیدباتري-تذکر

.آن را خاموش کنید. را در جاي بدون شیب قرار دهیدپله رو. چرخهاي کوچک جلو را قفل کنید

حمل و نقلـ5,8
.مد نظر داشته باشیدراوزن قسمتهاي مختلف پله روـهشدار
.با وسیله نقلیه به نحوي ایمن آن را در محل خود ثابت کنیدپله رودر زمان حمل ـهشدار

.را خاموش نماییدپله رودر زمان حمل ـاحتیاط
.جدا و پیاده کنید3,5را طبق دستورالعمل پله روقسمتهاي 
.بلند نماییدآنر را توسط دستهواحد باالب
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نگهداري و تعمیرـ6
به کاربر جدیدي واگذار شد، پله روهمچنین اگر. توصیه می شودپله روهر دو سال یکبار تست ایمنی براي ـاحتیاط

.تست ایمنی توصیه می شود
.صورت گیردمجازتعمیرات و تست ایمنی فقط توسط تولید کننده یا نمایندگی ـاحتیاط

باتريـ6,1
.را از رطوبت محافظت نماییدپله روـ باتريذکرت
.را بعد از هر بار استفاده شارژ کنیدباتريـذکرت
و مبدل ولتاژ خودرویی را از انواع روغن، شوینده هاي قوي، تینر و آسیب باتريشارژر ـذکرت

.محافظت نمایید
باتريو کم شدن زمان برق رسانی باتريمنجر به کم شدن ظرفیت باتريدشارژ کامل ـذکرت

.می شود
فیش شارژر و سوکت آن را تمیز و .جا بزنیدفیش شارژر را در سوکت اتصال شارژر،براي شارژ

.خشک نگه دارید
.پر استباتري: چهار چراغ سبز روشن 

.را شارژ کنیدباتري: دو چراغ سبز روشن 
.پله شارژ خواهد داشت30تا 20حداکثر . خالی استباتري: یک چراغ سبز روشن 

!از پله رو استفاده نکنید. رژ استدشاباتري: راغ قرمز روشنچ
.توسط مبدل ولتاژ خودرویی انجام میگیرد: در خودروباتريشارژ 

تعویض فیوزهاـ6,2
.فقط توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز انجام گیردـتذکر

لنت ترمزها و باالبرهابازبینیـ 6,3
تماس مجازدر صورتی که کمتر بود با تولید کننده یا نمایندگی . میلیمتر است20ترمز ها لنتحداقل ضخامت :-تذکر

.بگیرید
.را بطور منظم چک کنیدو باالبرها لنت ترمزها 

نظافت و تمیزکاريـ6,4
.نظافت چک کنیدهر بار ترمزهاي ایمنی را پس از ـهشدار
.حین تمیزکاري از مصرف دخانیات اجتناب کنیدـهشدار
.تمیز کنیددستمال نمدارترمزها و کاسه ترمزها را به طور هفتگی یا بعد از آلودگی با ـتذکر
.دور نگه داریدمنابع اشتعالرا از پله روـتذکر
.استفاده نکنیدپله رواز بخارشو براي نظافت ـتذکر



نگهداري و تعمیرـ6
به کاربر جدیدي واگذار شد، پله روهمچنین اگر. توصیه می شودپله روهر دو سال یکبار تست ایمنی براي ـاحتیاط

.تست ایمنی توصیه می شود
.صورت گیردمجازتعمیرات و تست ایمنی فقط توسط تولید کننده یا نمایندگی ـاحتیاط

باتريـ6,1
.را از رطوبت محافظت نماییدپله روـ باتريذکرت
.را بعد از هر بار استفاده شارژ کنیدباتريـذکرت
و مبدل ولتاژ خودرویی را از انواع روغن، شوینده هاي قوي، تینر و آسیب باتريشارژر ـذکرت

.محافظت نمایید
باتريو کم شدن زمان برق رسانی باتريمنجر به کم شدن ظرفیت باتريدشارژ کامل ـذکرت

.می شود
فیش شارژر و سوکت آن را تمیز و .جا بزنیدفیش شارژر را در سوکت اتصال شارژر،براي شارژ

.خشک نگه دارید
.پر استباتري: چهار چراغ سبز روشن 

.را شارژ کنیدباتري: دو چراغ سبز روشن 
.پله شارژ خواهد داشت30تا 20حداکثر . خالی استباتري: یک چراغ سبز روشن 

!از پله رو استفاده نکنید. رژ استدشاباتري: راغ قرمز روشنچ
.توسط مبدل ولتاژ خودرویی انجام میگیرد: در خودروباتريشارژ 

تعویض فیوزهاـ6,2
.فقط توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز انجام گیردـتذکر

لنت ترمزها و باالبرهابازبینیـ 6,3
تماس مجازدر صورتی که کمتر بود با تولید کننده یا نمایندگی . میلیمتر است20ترمز ها لنتحداقل ضخامت :-تذکر

.بگیرید
.را بطور منظم چک کنیدو باالبرها لنت ترمزها 

نظافت و تمیزکاريـ6,4
.نظافت چک کنیدهر بار ترمزهاي ایمنی را پس از ـهشدار
.حین تمیزکاري از مصرف دخانیات اجتناب کنیدـهشدار
.تمیز کنیددستمال نمدارترمزها و کاسه ترمزها را به طور هفتگی یا بعد از آلودگی با ـتذکر
.دور نگه داریدمنابع اشتعالرا از پله روـتذکر
.استفاده نکنیدپله رواز بخارشو براي نظافت ـتذکر
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. را نظافت کنیدپله روبا یک دستمال مرطوب و شوینده هاي معمولی خانگی 

بازیافتـ6,5
با این حال اگر به پایان عمر خود رسیده و قصد اسقاط آن . و ملحقات آن طوالنی مدت استپله رومدت زمان استفاده از 

.آن را بازیافت نمایندرا دارید با تولید کننده یا نمایندگی مجاز تماس بگیرید تا 

ایراد یابیـ7
.در صورت بروز اشکال تماس بگیرید. تنها به عهده سازنده یا نمایندگی مجاز استایرادیابی و تعمیرات پله رو 

ضمانت و تعهداتـ8

ضمانتـ 8,1
به مدت یک سال ،هاباتريرا به استثناء STCL01مدل شرکت فهم الکترونیک کلیه قطعات و لوازم جانبی ویلچر پله رو 

پله سیلد اسید باتريهمچنین .خرابی هاي مواد و قطعات ناشی از تولید استضمانت شامل . از تاریخ خرید ضمانت می کند
.به مدت سه ماه از تاریخ خرید ضمانت می شودرو

.ضمانت نامه خرابی ها و آسیبهاي ناشی از موارد زیر را در بر نمی گیرد
آسیبهاي ناشی از فشار بیش از حد

آسیبهاي ناشی از استفاده نادرست

و خارج از عرفتخریبهاي عمدي

و پایه هاي باالبرطبیعی مانند لنت ترمزها استهالك

تعمیرات نادرست و ناکافی

 لوازم جانبی آنوبه آنهاي ساختاري غیر مجاز یا تغییردهیاز اتکا غیر اصولی استفاده

 با بار بیش از حد مجازپله رواستفاده از

 پله روسیلد اسید باتريشارژ غیر اصولی

تعهداتـ8,2
مسئولیتی پله روشرکت فهم الکترونیک در خصوص عوارض و آسیبهاي ناشی از موارد زیر در خصوص ویلچر پله رو 

:قبول نمی کند

 پله رواستعمال غیر اصولی از

تعمیرات، تغییرات یا هر عمل دیگري در این خصوص که توسط تولید کننده یا نمایندگی مجاز انجام نشده باشد.
ید شده در این دستورالعملکاربري بر خالف اصول ق.
 شده توسط تولید کنندهنملحقات خارجی ارائه استفاده از.





 خارج از اصول قید شده در این دستورالعملپله روقطعات جدا و یا حذف شده از.
کاربري در شرایط بار اضافه بر مجاز.
 یا افراد آموزش ندیدهسال و افراد با عدم توانایی کافی16توسط افراد زیر پله روکاربري.
 باترياستفاده از پله رو بدون شارژ کافی.


