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 Інструкція з експлуатації є невід´ємною складовою виробу  
Перед використанням інвалідної коляски уважно прочитайте інструкцію, 

ознайомтеся зі складом інвалідної коляски та особливостями її механізму. 

Будь-ласка, прочитайте всі вказівки з експлуатації якомога уважніше.   

 
Зверніть особливу увагу на ризики та потенційну небезпеку, пов’язані з 
самостійним використанням механічної інвалідної коляски. В разі 
виникнення якогось сумніву, зверніться напряму до Вашого 
постачальника.  
 

Механічна інвалідна коляска є допоміжним засобом, розробленим лише для 

перевезення осіб з фізичними вадами, осіб з обмеженою рухливістю тіла, 

осіб з ураженими нижніми кінцівками, або осіб з різними типами паралічу, 

які будуть користуватися ним самостійно, або за допомоги іншої особи 

(помічника). Механічну інвалідну коляску KURY можна використовувати як в 
приміщенні, так і на вулиці, дотримуючись правил експлуатації, викладених 

в цьому посібнику.  

 

Механічна інвалідна коляска KURY розроблена відповідно до вимог вищої 

якості, функціональності та безпеки перевезень. Всі складові інвалідної 

коляски відповідають стандартам безпеки. Інвалідна коляска вироблена з 

легких алюмінієвих сплавів і тому потребує правильної експлуатації , 

регулярного обслуговування і загального щоденного догляду.  

 
Неправильна збірка і налагодження інвалідної коляски власником може 

змінити гарантовану якість виробу, та навіть більше, - змінити можливості 

коляски їхати, що може створити для користувача небезпеку уражень або 

серйозних нещасних випадків. В такому разі виробник не несе 

відповідальності за будь-які ушкодження, спричинені користувачем!  

 

Користувач інвалідної коляски стає звичайним учасником дорожнього руху з 

усіма обов’язками, що накладаються на нього при пересуванні тротуарами, 

вулицями, та ̸  або дорогами. Механічна інвалідна коляска KURY призначена 

тільки для однієї особи.  
 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
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А )  ПЕРЕД ПЕРШОЮ ПОЇЗДКОЮ 
- Перед поїздкою на будь-якій інвалідній колясці, завжди виконуйте 
наступні дії:  

- Перевірте малюнок протектору і тиск в шинах, або, за потреби, 
відрегулюйте його до необхідних показників. Правильний тиск шин 
залежить від їх типу і написаний на самій шині.  

- Перевірте затискаючий стопор на осях задніх коліс.  

- Перевірте правильність функціонування гальм (перевірте знову чи в 
порядку тиск в шинах, оскільки через низький тиск гальма можуть 
погано спрацьовувати).  

- Перевірте належний стан тканинних частин (міцність липучок або 

застібок-блискавок, положення та фіксацію тканини),  

- Перевірте належний стан та стійкість підлокітників.   

- Перевірте міцність монтажу конструкції каркасу інвалідної коляски.  

• Не дозволяється користуватись механічною інвалідною коляскою KURY без 

попереднього огляду, або якщо було виявлено та не усунено якийсь 

дефект.  

• Сідаючи в ̸ або підводячись з інвалідної коляски, будьте дуже обереж-

ними. Застопоріть  обидва колісних гальма інвалідної коляски та складіть, 

або поверніть підставку для ніг (якщо можливо в межах конструкції 

каркасу). 

• Ніколи не використовуйте підставку для ніг щоб  встати з ̸ або сісти в 
інвалідну коляску! Якщо надавити на підставку для ніг всією вагою, коляска 

може зрушити з місця або перекинутись, що може призвести до 

сер’йозних уражень. Підставка для ніг розроблена тільки для відпочинку 

нижніх кінцівок.   

Б) ПЕРША ПОЇЗДКА 
Під час першої поїздки будьте достатньо уважними, обережними і 

передбач-ливими. Приділяйте особливу увагу знаходженню центру 

тяжіння та елемен-там керування (колісним обіддям задніх коліс, для 

надання руху, гальмам) і правильному положенню спинки. Завжди 

будьте впевнені, що зможете зупи-нити інвалідну коляску у будь-який 

час. Випробовуйте коляску на добре знаній рівній поверхні за хорошої 

видимості (денне освітлення) та в присутності су-проводжуючої особи.  
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Ми наполегливо рекомендуємо випробовувати, навчатися їздити, 

зупиняти коляску та стопорити її на рівній поверхні, а пізніше пробувати 

долати невеликі перешкоди (заїжджати на тротуари, їхати ними 

самостійно), заїжджати на ̷  з´їжджати зі схилу, враховуючи центр 

тяжіння інвалідної коляски. Пильнуйте  ямки, тріщини та провали на 

дорогах. У випадках, коли використовуєте колі-щата маленького 

діаметру, вони можуть провалитися в яму, а інвалідна ко-ляска – 

перевернутися, що може спричинити пошкодження її конструкції  або 

поранити користувача чи супроводжуючу його особу.  

Якщо ви користувач-новачок і тільки навчаєтесь їзді в інвалідній колясці, ми 

радимо користуватись планкою, що перешкоджає випадінню.  

 
В) ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ 

• Механічна інвалідна коляска KURYрозроблена для максимальної швидкості в 10 

км  ̸год. Не перевищуйте максимальну швидкість ні в якому разі. Якщо 

перевищити максимальну швидкість, інвалідна коляска може втратити керу-

вання : наприклад, станеться несподіване стрясання коліщат, і як наслідок 

неконтрольована зміна напрямку руху, що призведе до перекидання коляски, 

тощо та виникне ризик серйозних ушкоджень  не тільки користувача!  

• Якщо інвалідну коляску штовхає супроводжуюча особа (помічник), перевірте 

правильне встановлення висоти рукояток для штовхання, що кріпляться до 
спинки і роботу гальм для супроводжуючої особи, якщо вони входять до ком-

плектації  коляски. Приділіть увагу взаємозв’язку між вами (користувачем) та 

помічником.  Якщо коляску штовхає помічник, він стає співкористувачем і несе 

спільну з вами відповідальність за рух інвалідної коляски на дорогах!  

• Їдучи інвалідною коляскою, впевніться, що у спиці задніх коліс не потрапляють 

частини одягу, частини тіла (пальці, руки, тощо). Користувач може отримати 

поранення або коляска може бути пошкоджена. (Ми рекомендуємо викори-

стовувати захисні щитки для спиць задніх коліс).  

• Не перевищуйте ліміт навантаження. Коли інвалідна коляска перевантажена, її 

конструкція може бути пошкоджена. Завжди беріть до уваги вагу користувача, 

вагу оснащення, що перевозиться, включаючи особисті речі користувача. Інва-

лідна коляска не розрахована на перевезення важких або великих вантажів. 
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Підвішуючи речі на спинку (сумки, пакунки), ви можете змістити центр тяжіння, 

що призведе до зміни здатності коляски їхати. Це створює ризик перекидання 

коляски та травмування.   

• Механічна інвалідна коляска KURY не призначена для їзди з докладанням над-

мірних зусиль (по воді, грязі, піску, каменям, високій траві, тощо). Для таких 

поїздок випускаються спеціальні коляски. Користуючись відповідними шинами 

для задніх коліс, що належним чином встановлені  на інвалідну коляску, ви 

можете їхати лише за невеликого погіршення погодних умов. Вашу інвалідну 

коляску неможна використовувати під час зливи та снігопаду, на брудних,  

мерзлих ґрунтових поверхнях  та на ковзких місцях. Завжди адаптуйте спосіб 

Вашого пересування (швидкість в першу чергу) до погодних умов і стану 

поверхні, де їде ваша коляска та будьте впевнені, що зможете зупинитися у 

будь-яку хвилину.    

• Не їздіть в інвалідній колясці дорогами з укосом більшим, ніж 10°. Коли їдете 

поверхнею з уклоном, або маєте заїжджати на похилі поверхні, ми радимо щоб 

при цьому завжди був присутній помічник.   

• Щоб гарантувати належне й комфортне керування динамікою руху інвалідної 

коляски користувачем та водночас вдосконалити захист рук, ми рекомендуємо 

вдягати спеціальні рукавички, створені для крутіння обіддя задніх коліс.    

• Перевозячи інвалідну коляску з користувачем в засобах громадського тран-

спорту, не використовуйте коляску як місце для сидіння.  Необхідно користу-

ватись фіксуючими пристроями, призначеними для цієї мети у розроблених  для 
цього модифікаціях автомобілів, або спеціальними фіксуючими системами та 

ременями безпеки у громадському транспорті, тощо. В таких випадках дійте 

відповідно до інструкцій, передбачених для конкретного транспортного засобу 

й забезпечуйте належні умови безпеки для користувача, або зверніться за по-

радою до підготовленого персоналу. Якщо Ви не впевнені в правильності своїх 

дій, або виконання діючих правил неможливе, розкладіть коляску як звичайне 

крісло та зафіксуйте її щоб запобігти  руху без користувача (стопорним гальмом 

або фіксуючими ременями). Ми рекомендуємо Вам заздалегідь ознайомитися з 

умовами перевезення механічної інвалідної коляски у конкретному транс-

портному засобі та домовитися з конкретним перевізником.  
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• Завжди фіксуйте порожню  коляску стопорінням гальм. Таким чином Ви виклю-

чите спонтанний рух та потенційне пошкодження інвалідної коляски або трав-

мування інших людей.  

• Коли інвалідна коляска тривалий час знаходиться під прямими сонячними 

променями, деякі деталі її конструкції можуть нагріватися (більше 40°C для 

металевих частин – каркас, гальма, тощо).  

• Тканинні частини інвалідної коляски зроблені з промислових матеріалів, які не є 

вогнетривкими і можуть бути пошкоджені вогнем або високою температурою. 

Будьте завжди обережними використовуючи відкрите полум’я в  ̸або поблизу 

коляски (особливо, коли запалюєте цигарку та курите, розпалюєте відкритий 

камін або багаття). Ви піддаєте користувача ризику одержати опіки або можете 

пошкодити деталі коляски!   

• Якщо на будь-якій тканинній деталі інвалідної коляски, її фіксуючих елементах 

з´являються ознаки зношування, розриву або пошкодження, ми рекомендуємо 

негайно їх змінити. (зверніться до Вашого продавця за поясненням як замінити 

їх або відремонтувати).  

• Якщо Ви не керуєте коляскою, сидіть спокійно, уникайте різких рухів, які 

порушують рівновагу. Завжди будьте обережними, піднімаючи з землі будь-які 

предмети, Ви змінюєте свій центр тяжіння і коляска може перевернутися,  а  Ви 

травмуєтесь!  Скористайтеся допомогою супроводжуючої особи. 

НЕДОПУСТИМІ ДІЇ 
• Г) ЩО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОБИТИ З МЕХАНІЧНОЮ ІНВАЛІДНОЮ КОЛЯСКОЮ 

«KURY»  
• Порушення подальших рекомендацій може бути сприйняте виробником як 

порушення гарантійних умов обслуговування механічної інвалідної коляски 
«KURY».   

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НА МЕХАНІЧНІЙ ІНВАЛІДНІЙ КОЛЯСЦІ: 
• Спускатися /підніматися сходами без допомоги супроводжуючої особи 

(користуватися пандусами, сходами, що не мають перил). Існує великий ризик 

що користувач серйозно травмується або конструкція інвалідної коляски буде 

пошкоджена).   

• Піднімати та транспортувати інвалідну коляску способом іншим, ніж реко-
мендовано в даній інструкції (див. Главу 3 «Транспортування інвалідної 
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коляски)  Існує великий ризик що користувач серйозно травмується або 

конструкція інвалідної коляски буде пошкоджена).   

• Встановлювати зовнішній привід на інвалідну коляску (електричний, 
бензиновий, тощо) без попередньої консультації з виробником коляски. Існує 

великий ризик що користувач серйозно травмується або конструкція інвалідної 

коляски буде пошкоджена).   

• Буксирувати або штовхати інвалідну коляску іншим транспортним засобом. 
Існує великий ризик що користувач серйозно травмується або конструкція 

інвалідної коляски буде пошкоджена).   

• Виконувати будь-які недозволені зміни та ремонти конструкції інвалідної 
коляски або міняти її параметри (наприклад, кріпити будь-які предмети на 

конструкцію, або тканинні частини). Існує великий ризик що користувач 

серйозно травмується або конструкція інвалідної коляски буде пошкоджена).   

• Накривати світловідбиваючі елементи на конструкції каркасу інвалідної 
коляски. Якщо Ви їдете в умовах поганого освітлення ми рекомендуємо 

використовувати навіть більше світловідбиваючих елементів або ліхтариків, 

прикріплених до інвалідної коляски або на одязі користувача. Це сприятиме не 

тільки Вашій безпеці, але й безпеці інших учасників дорожнього руху.   

• Примітка: 

Інструкції, наведені тут, стосуються механічної інвалідної коляски «KURY». Між 
тим, конкретні моделі можуть відрізнятися формою або типом конструкції. 
Точне маркування Вашої коляски вказане на першій сторінці даної інструкції з 
використання. В ній описані вироби з аксесуарами, які не обов’язково входять 
до складу стандартної інвалідної коляски.  
Працюючи над покращенням виробу, виробник лишає за собою право 
змінювати параметри конструкції без попередження. (!). 
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2 
 

Термінологія до складових частин 
конструкції загалом використовується 
для всіх механічних інвалідних колясок  
KURY. Окремі складові можуть 
відрізнятися формою або поверхнями 
залежно від типу конструкції.  

 

A КАРКАС ІНВАЛІДНОЇ КОЛЯСКИ  

B ПІДЛОКІТНИКИ (З РЕГУЛЬОВАНИМИ 
ДЕРЖАКАМИ *)  

C ТЕЛЕСКОПІЧНІ ДЕРЖАКИ ДЛЯ 
СУПРОВОДЖУЮЧОЇ ОСОБИ .* 

D ЗАДНІ КОЛЕСА 

E КОЛІЩАТКО  

F ДЕРЖАК ПІДСТАВКИ ПІД НОГИ 

G ПІДСТАВКА ПІД НОГИ 

H СТІЙКА ДЕРЖАКА  ПІДСТАВКИ ПІД 
НОГИ 

I  СИДННЯ 

J СПИНКА 

K  ОБІДДЯ ДЛЯ НАДАННЯ РУХУ 

L  ЩИТКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ СПИЦЬ* 

M  СТОПОРНЕ ГАЛЬМО  

N ГАЛЬМА ДЛЯ СУПРОВОДЖУЮЧОЇ 
ОСОБИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПИС СКЛАДОВИХ ЧАСТИН БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ІНВАЛІДНОЇ КОЛЯСКИ  
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3 
 

• Переносіть інвалідну коляску у складеному стані 
• Тримайте коляску за трубу сидіння 

та за спинку  . 

• Ми рекомендуємо знімати задні колеса, щоб її 
було легше переносити (див. Главу 6). 

 
 
 
 

4 
Натискайте обома 
руками на труби 
сидіння поки вони не 
замкнуться в 
пластикових 
полозках на рамі 
коляски – коляска 
«розкриється»  

. 

  

5 
• Зігніть підставку для ніг . 
• Зніміть анатомічну спинку (якщо вона додана до інвалідної коляски (див.Главу 13) 
• Складіть опорний стояк підголівника (якщо він доданий до інвалідної 
коляски (див.Главу 15) 

• Потягніть за сидіння по подовжній осі однією рукою спереду (за 
зовнішній край),  а другою  рукою - ззаду (за внутрішній край)  . 

• Інвалідна коляска складеться, якщо ви різко смикнете сидіння вгору. . 

  

2 

 

1 

Увага!: Повертайте руки так аби ваші пальці були 
направлені всередину складеного сидіння , а не назовні  . 
Це потенційний ризик поранити пальці! 

ЯК РОЗКЛАСТИ ІНВАЛІДНУ КОЛЯСКУ 

ЯК ЗНОВУ СКЛАСТИ ІНВАЛІДНУ КОЛЯСКУ 

2
1

1 2 

3 

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ СКЛАДЕНОЇ ІНВАЛІДНОЇ КОЛЯСКИ 
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6 
 

• Нахиліть інвалідну коляску до себе і послабте стопор гальма  
•  Візьміть колесо за спиці навколо ступиці  і натисніть на центральний 
наконечник на осі. Продовжуючи натискати  легко зніміть колесо з 
інвалідної коляски. 

   
 

• Встановлюючи колесо знову, спершу натисніть наконечник на осі і 
вставте вісь у ступицю. Вставивши колесо до кінця, відпустіть 
наконечник. Перевірте стопор колеса у колясці потягнувши злегка 
вбік.   

 

 
 

7 
 

  Інвалідна коляска може мати різні типи коліщат (за формою та розміром).  

Коліщата не можна накачувати повітрям. Матеріал виготовлення залежить від 

типу  коліс – поліуретан або спеціальна гума. 

Загалом,  коліщата маленького розміру з низьким профілем призначені для 

рівної земної поверхні, де майже не трапляються ямки та вибоїни (здебільшого 

для їзди в приміщенні);  коліщата більшого розміру – для вулиці і можуть їздити 

по злегка нерівній поверхні.  

Коліщата вставляються в виделку на такій висоті, що забезпечує правильне 

котіння під час їзди з урахуванням центру тяжіння інвалідної коляски.   

Після встановлення колеса завжди перевіряйте правильність 
стопоріння осі у ступиці інвалідної коляски (тобто правильне 
положення замикаючого шворня. Чистіть вісь раз на місяць і видаляйте 
з неї пил та бруд, змащуйте колісним мастилом.  

3 2 1 

КОЛІЩАТА 

ЯК ЗНІМАТИ І ЗНОВУ ВСТАНОВЛЮВАТИ ЗАДНІ  КОЛЕСА 



Складана механічна інвалідна коляска___________________________________

14 

Якщо ви змінюєте фіксоване положення колеса у виделці, Ви регулюєте 
здатність  інвалідної коляски їхати і міняєте положення центру тяжіння!  
Радимо консультуватись з центром обслуговування щодо будь-яких 
модифікацій коліщат.    

• Чистіть підшипники коліщат оскільки вони можуть забруднюватися в місцях 

встановлення осей (наприклад, пучками волосся або частками бруду) – здатність 

підшипника обертатись може зменшитись.   

8 

A/ СКДЛАДАННЯ 
Підставка для ніг  завжди має бути складеною коли:  

- користувач сідає в інвалідну коляску; 
- користувач підводиться з коляски, або міняється сидіння; 
- складається коляска 

 

  
• Вийміть із втулки повністю підставку для ніг злегка потягнувши її   і 
складіть рухом вгору. 

• Складіть рознімну підставку в напрямку догори . 
• Розкладаючи підставку для ніг зробіть ті ж самі дії в заворотному напрямку. 

 

   
 

Б1/ ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ  (якщо вона знімна)  

• Відхиліть вбік підставку для ніг (див. Главу 8.А) та розв’яжіть ремінці, які фіксують 
гомілки.   

• Пальцями підніміть пластиковий замикаючий стопор . 
• Злегка поверніть держаки . 
• Рухом вгору витягніть держак підставки для ніг з кріплення на інвалідній колясці.  . 

3 2 1

klik 

Ніколи не спирайтеся на підставку для ніг, коли міняєте сидіння, 
сідаєте на ̸̸/ або встаєте з коляски! 

ПІДСТАВКА  ДЛЯ НІГ 
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• Встановлюючи назад підставку для ніг виконайте всі дії у зворотному напрямку. 
• Перевірте кріплення замикаючим стопором. 

 

   
 

 

Б2/ ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ЩИТОПОДІБНОГО ТИПУ 

• Відхиліть вбік підставку  (див Главу8.A) і розв’яжіть ремінці, що фіксують гомілки. 
• Розімкніть пластиковий важіль на держаку підставки для ніг рухом донизу . 
• Злегка поверніть держак в напрямку від інвалідної коляски . 
• Зніміть підставку зі штифта  держака, потягнувши вгору. . 

•   Встановлюючи назад підставку для ніг виконайте всі дії у зворотному напрямку. 
• Перевірте правильність положення замикаючого важеля. 

 

   
 

В/ ЯК ВСТАНОВИТИ НАХИЛ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ 

• Нахил можливо встановлювати тільки для підставки для ніг, зробленої як одне ціле. 
• Послабте обидва болти () (Торцевий ключ No. 4) на держаках підставки (з 
правого та лівого боків) . 

• Витягніть задні болти з пазу в 
держаку та встановіть потрібний 
нахил.підставки на обох боках. . 

• Вставте болти назад і міцно 
затягніть їх.  

3 2 1 

3 2 1 

1 2 
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Г/ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ 
 ЩО ВІДКИДАЮТЬСЯ 

• Якщо інвалідна коляска  має 2 
підставки, що відкидаються, їх 
нахил можна міняти незалежно 
одної від другої (правої від лівої).   

• Розімкніть важіль на шарнірі . 
• Встановіть потрібний нахил  
• підставки  для ніг.  
• Застопоріть важіль.  

 

 

9 
A – підлокітники (подушечка та держак) можна повертати, держак за висотою не 
регулюється  

B - підлокітники (подушечка та держак) можна повертати, держак за висотою 
регулюється 
C – держак із щитком від бруду – не повертається, але може регулюватися за 

висотою 
D – щиток від бруду без держака не можна повернути  
 

    
ЯК ПОВЕРНУТИ ПІДЛОКІТНИКИ  (для A, B) 
• Натисніть на стопорну кнопку на передній частині підлокітника  . 
• Зруште підлокітник вгору і назад щоб відвернути його  . 
• Виконайте всі дії  у зворотному напрямку, щоб повернути підлокітник назад. 
• Перевірте чи він замкнувся у втулці. . 

ЯК ЗНЯТИ ПІДЛОКІТНИК З ІНВАЛІДНОЇ КОЛЯСКИ  (для A, B) 
• Натисніть на стопорну кнопку на передній частині підлокітника  . 
• Відхиліть підлокітник назад . 
• Натисніть на стопорну кнопку в шарнірі на задній частині  . 
• Витягніть підлокітник із держака на шарнірі інвалідної коляски.  
• Виконайте всі дії  у зворотному напрямку, щоб вставити підлокітник; 
перевірте його стопоріння на обох боках. 

D C B A 

1 2 

ПІДЛОКІТНИКИ 
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ЯК РЕГУЛЮВАТИ ПІДЛОКІТНИКИ  (для В,С)  
• Послабте та зніміть верхній замикаючий болт (торцевий ключ №5) з держака 
підлокітника. (+) (в разі потреби зніміть задні колеса). Для варіанту В 
(мал.). Для варіанту  C (мал..) послабте (торцевий ключ No. 5 + гайковий № 
10) і також зніміть нижній болт.. 

• Встановіть потрібну висоту підлокітника тягнучи його вгору або тиснучи донизу. . 
• Поставте всі болти на їхні місця і щільно затягніть.  

   
 

10 

• Розімкніть стопоріння важеля  
злегка потягнувши його 
вгору. Далі витягніть 
трохи важіль, чим 
розімкнете систему зубців 
  Встановіть потрібну 
висоту рукоятки  . 

• Вставте важіль та міцно 
його затягніть. 

3 2 1 

Транспортуючи інвалідну коляску ніколи не переносіть її 
тримаючи за підлокітник.  Беріться та тримайте коляску тільки 
за цілісну частину каркасу (див Главу3) 

3 2 1 

ТЕЛЕСКОПІЧНА РУКОЯТКА ДЛЯ ПОМІЧНИКА 

 2 
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Пристрій, що запобігає перекиданню є важливим елементом безпеки  
механічної інвалідної коляски. Якщо коляска не котиться  супроводжуючою 
особою, ми рекомендуємо користуватись ним.  
• Якщо на вашій інвалідній колясці встановлений пристрій, що запобігає 
перекиданню, зазвичай його налаштовують під час виробництва відповідно 
до положення осей задніх коліс (з урахуванням центру тяжіння) .   

 

 
 

• Якщо необхідно встановити цей пристрій вище або нижче: витягніть замика-
ючий болт на несучий трубці    та потягніть пристрій з колесами вгору або 
донизу.  Потім міцно закріпіть пристрій болтом.  

• Пристрій, що запобігає перекиданню можна повністю зняти: натисніть на 
стопорний штифт та витягніть пристрій із рами рухом назад. (2) 

• Якщо інвалідну коляску котить супроводжуюча особа, пристрій можна 
зовсім прибрати, або повернути його в транспортне положення. : 
натисніть на стопорний штифт, витягніть пристрій, поверніть його на  
180° та замкніть його в напрямку вгору.   

   

12 
Сидіння зроблене із синтетичного матеріалу і не потребує спеціального догляду.  

Якщо матерія пошкоджена (наприклад, порвана, порізана, тощо), або витягнулася з 

місць кріплення, зверніться до сервісної служби виробника або вашого продавця і 

відремонтуйте чи поміняйте сидіння (!). 

Не користуйтеся інвалідною коляскою з пошкодженим сидінням! 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Долаючи перешкоди з користувачем в інвалідній колясці (наприклад, 
сходи) опустіть телескопічні рукоятки і перевірте міцність замкнення  
важелів.  

ПРИСТРІЙ, ЩО ЗАПОБІГАЄ ПЕРЕКИДАННЮ  
 

СИДІННЯ  
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A) ЯКЩО СИДІННЯ ЗАБРУДНИЛОСЬ : 

Регулярно прибирайте з сидіння частки бруду (пилососом), або протирайте його 

теплою водою зі звичайним чистячим або пральним порошком.  Якщо сидіння 
сильно забруднене, протріть тканину вологою ганчіркою, губкою або м’якою 

щіткою. Не використовуйте жорсткі щітки, агресивні і сильні дезінфікуючі засоби 

або пару. Перед використанням будь-якого миючого порошку уважно 

прочитайте інструкцію до нього!  

 Дозвольте тканині добре висохнути!  

 
 

 

 

Б) ЯК ВІДРЕГУЛЮВАТИ ЖОРСТКІСТЬ СИДІННЯ 

На вашій інвалідній колясці встановлено сидіння, жорсткість (натяг тканини) якого можна 
регулювати. Якщо вас не влаштовує жорсткість сидіння – воно надто жорстке або м’яке, 
тканину можна натягнути таким чином: (якщо виявиться, що ви не можете зробити цього 
самостійно, будь ласка, зверніться до сервісного центру) 
➜ потрібні інструменти: - викрутка Phillips та пласка викрутка. 
1. Застопоріть гальма на задніх колесах і складіть інвалідну коляску (див. Главу 3)  

2. a) Якщо на інвалідній колясці встановлені поворотні підлокітники, 
відверніть їх.  (див. Главу 9)  
б) Якщо на інвалідній колясці не встановлені поворотні підлокітники- 
покладіть інвалідну коляску на спинку . 

3. Викрутіть передні замикаючі гвинти з нижнього боку трубки сидіння (ліворуч і 
праворуч) . 

4. Зніміть  пластикові наконечники з трубки сидіння з допомогою інструменту 
(пласкої викрутки) . Не переплутайте боки наконечників.  

5. Викрутіть задні замикаючі гвинти з нижнього боку трубки сидіння.  . 
6. Візьміться за тканину сидіння однією рукою та упріться другою рукою в каркас 

сидіння. Потягніть сидіння на себе та зніміть його з трубок. . 
7. Поставте сидіння на пласку поверхню догори дном. Ви побачите з одного боку 

застібку-липучку. . 
8. "Розкрийте" застібку. Ви побачите кріпильний алюмінієвий стрижень. . 

Виробник не несе відповідальності  за будь-які 
пошкодження спричинені неправильним чищенням або 
використанням агресивних і сильних дезінфікуючих 
засобів 

Сидіння зроблене не з вогнетривкого матеріалу!  Уникайте 
відкритого вогню на інвалідній колясці. 
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9. Тепер відрегулюйте напусток застібки : 
- Напусток застібки тканини  через алюмінієвий стрижень.  
- Напусток всередині для послаблення сидіння.  
Регулюючи жорсткість сидіння, враховуйте ширину хреста (хрестовини) розкладеної 
інвалідної коляски (відстань несучих трубок сидіння у складеній інвалідній колясці!).   
Міцно «закрийте» застібку уздовж: запобіжний стрижень має бути всередині!  

10. Поставте сидіння назад на несучу трубку, і потягніть вгору до кінця трубки, 
підніміть злегка задню тканинну частину та «просувайте» сидіння до кінця трубки 
(тканина має ввійти у закруглення заднього пластикового наконечника) . 

11. Підніміть таким же чином тканину в передній частині та звільніть місце для 
припасування пластикового наконечника. Вставте пластиковий наконечник  
(натисніть злегка з допомогою ручки викрутки) . 

12. Спочатку вкрутіть назад передній кріпильний болт. (праворуч ті ліворуч)   
13. Вкрутіть задній кріпильний болт (11) (праворуч і ліворуч). Болти мають пройти 

крізь запобіжний алюмінієвий стрижень, який знаходиться в трубці у 
тканині (12)! Якщо первинні гвинтові отвори у сидінні (через зсув 
тканини після регулювання жорсткості сидіння) або в запобіжному 
стрижні  не можна використовувати, докладіть більше сили щоб 
закрутити кріпильний гвинт в новому положенні (місці). Щоб безпечно 
використовувати тканинні сидіння, затягніть належним чином кріпильні 
болти! 

14. Поверніть інвалідну коляску у нормальне положення  (поставте на колеса, 
поверніть підлокітники назад та розкладіть коляску), перевірте чи правильно 
функціонує сидіння (натяг тканини і міцність її кріплення до трубок сидіння) .  

 
 

 
                                  НАТЯГ 

СТРИЖЕНЬ 
 

 
 
 
ТКАНИНА 

 
     ЗАСТІБКА 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Тканинні елементи спинки зроблені з промислового синтетичного матеріалу і не 

потребують спеціального догляду за стандартних погодних умов в яких 

використовується коляска.  

З плином часу як усі відкриті деталі виробу, навіть спинка може зношуватись, 

рватися та бруднитися залежно від частоти використання.  

• Якщо тканина пошкоджена (наприклад порвана чи порізана), або витягнулася з 
місць кріплення, зверніться до сервісної служби виробника або вашого продавця 

та відремонтуйте або поміняйте сидіння негайно (!). 

• Не користуйтеся інвалідною коляскою з пошкодженою спинкою! 

Зазвичай, тканина TEBOX може протиратися від контакту з застібками-   
липучками.  

              Уникайте прямого контакту застібок з тканиною ТЕВОХ 

  
 

Спинка зроблена не з вогнетривкого матеріалу!  Уникайте 
відкритого вогню на інвалідній колясці.                                                                                                            
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СПИНКА 
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A/ СТАНДАРТНА ПОДУШКА НА СПИНКУ СИДІННЯ 

• Стьобана оббивка спинки сидіння зроблена з міцної синтетичної тканини 
kortexin. Вона наповнена м’якою піною. Положення спинки не регулюється.  

Б/ СПИНКА З ФІКСУЮЧИМИ РЕМІНЦЯМИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЖОРСТКОСТІ   
• Спинку зроблено з двох частин – верхньої подушки з чохлом із тканини 

kortexin у поєднанні з тканиною DOBBY ®. Наповнювач зроблений із 

спеціальної м’якої піни.  

• Друга (внутрішня) частина  спинки є системою тканинних ремінців із 

застібками. Застібанням ремінців можливо регулювати жорсткість спинки на 

багатьох рівнях залежно від висоти спини: 
•  Для цього: 

- Зніміть чохол з заднього боку спинки 

- Відрегулюйте натяг стрічок в потрібному положенні за допомогою застібок 

- Надіньте чохол знову на задню частину спинки і закріпить його 
застібками 



  


 

В/ «ДИХАЮЧА»  СПИНКА 
- Спинка певної форми зроблена із тканини TEBOX, що «дихає». 

• Така спинка має зовнішню подушку і внутрішню частину – систему тканинних 
ремінців з затискачами; натягуючи затискач можливо регулювати жорсткість 
спинки за багатьма рівнями висоти спини (див Главу 13.Б) 
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ___________________________________________

23

Г/ АНАТОМІЧНА СПИНКА (АС) 

• Анатомічна спинка зроблена з підтримуючої 
металевої конструкції з анатомічної  оббивної 
тканини (TEBOX) і призначена для підтримки та 
кращої фіксації положення тіла користувача в 
інвалідній колясці  

•  АС складається з задньої частини , бокових 
поперечин, що допомагають підтримувати тіло , 
знімного підголівника  і так званих бокових 
стискаючих стрижнів.. 

• АС є окремим елементом, що кріпиться до інвалідної 
коляски власною спеціальною системою . АС 
перед складанням коляски завжди треба знімати: 

-  Відімкніть фіксуючі затискачі на верхній частині 
держака спинки (на правому і на лівому боці

- Відімкніть фіксуючі затискачі на нижніх держаках 
спинки (на правому і на лівому боці)

- Потягніть спинку за петлю на верхній частині і 
витягніть  

-  спинку з фіксуючої системи інвалідної коляски. 
(див. мал.).  

- Тепер Ви можете скласти коляску 
-  Щоб знову встановити спинку на інвалідну коляску  
- зробіть ті ж самі дії в зворотному порядку: 
-  завжди ставте в першу чергу нижні  затискачі 
спинки  у держаки на колясці і замикайте їх для 
фіксації шворнів.  

- Замкніть обидва верхні затискачі спинки 

• Завжди перевіряйте належну фіксацію гачків на 
нижніх держаках і фіксуючих елементів на верхніх 
держаках  

• АС сконструйована під розмір певного користувача.  
АС не може користуватися ніхто крім людини, для 
якої вона призначена.  
- Висоту кріплення боковин ()можна регулювати, а 
їхнє положення міняти: 

- Послабте обидва болти боковин ззаду спинки 
(гайковим ключем №10 і торцевим ключем №4). 

 
 

Потягніть боковину вгору або донизу наскільки потрібно і  затягніть болти. 
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• Положення підголівника ()може бути легко врегульоване на кількох рівнях 
послабленням важелів. Після встановлення підголівника  знову міцно затисніть 
фіксуючі важелі  (див. також Главу 15). 

Д/ РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ СИДІННЯ  
Конструкція спинки дозволяє встановлювати нахил назад під кутом 10°, 20°, 
30°та 40° 

• Встановлення: розблокуйте спинку, потягнувши важелі на рукоятках   (робочі 
стрижні в держаках послабляться) та встановіть потрібний кут нахиливши спинку.   

• Зафіксуйте стрижні спинки в держаку під вибраним кутом відпустивши важелі. . 
• Конструкція спинки, кут нахилу якої регулюється, може бути як анатомічною, так і 
звичайною тканинною.  

   
 

• Спинка з регульованим кутом нахилу має опору (поперечина між рукоятками) ) 
для забезпечення стійкості та жорсткості. Цю поперечину не можна 
демонтувати!  

Є ̸ ДОГЛЯД ЗА СПИНКОЮ 
• Регулярно чистіть спинку від пилу (струшуючи або пилососом).  

• Чистіть тканину (kortexin, DOBBY®, TEBOX) вологою серветкою, м´якою губкою, 

або м´якою щіткою з теплою водою, зазвичай використовуючи миючий 

порошок.   

• Не використовуйте жорстких щіток або металевих мочалок для миття посуду, 

агресивних дезінфікуючих засобів або пари!  

• Перш ніж використовувати будь-який порошок, прочитайте уважно інструкцію 

до нього!  

• Дайте тканині добре висохнути! 

• Тканина TEBOX може подертися від контакту з застібкою-липучкою (Velcro). Не 

допускайте прямого контакту застібок з тканиною TEBOX. 

3 2 
 
 
 
 
 
 

4 

1 
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A/ СТОПОРНЕ РУЧНЕ ГАЛЬМО 
• Кожна інвалідна коляска має стопорне ручне гальмо на обох колесах. Стопорне 
гальмо є допоміжним засобом здебільшого для фіксації положення коляски, що 
стоїть і запобігання її небажаному та несподіваному руху.  

 
 

• Нахиліть важіль вперед щоб застопорити гальмо, 
важіль здолає силу опору і гальмівний валик 
застопорить колесо в потрібному положенні.  
Стопорне гальмо встановлює виробник для  ко-
ригування сили стопоріння залежно від шин зад-
ніх коліс або тиску в шинах. Необхідно  підтри-
мувати належний тиск в шинах задніх коліс для 
забезпечення правильної роботи гальм. Якщо по-
трібно замінити шини задніх коліс, колеса, тиск в 
шинах, має бути наявне стопорне гальмо, вста-
новлене інженером сервісної служби. Ми не 
рекомендуємо самостійно встановлювати та 
регулювати гальма!  

• Гальмівний валик може зношуватись з плином 
часу, якщо часто їм користуватися. (). В такому 
випадну негайно замініть цю деталь!   
 

Б/ ГАЛЬМА ДЛЯ СУПРОВОДЖУЮЧОЇ ОСО-
БИ (БАРАБАННІ ГАЛЬМА НА ЗАДНІХ 
КОЛЕСАХ)  

 
 На інвалідній колясці можуть стояти стопорні 

барабанні гальма (гальмівна система схована 
у ступиці заднього колеса), які управляються 
важелями на рукоятках. (). 

• Супроводжуюча особа управляє цими гальмами і 
відповідає за їх роботу.   

Стопорне гальмо не слугує для гальмування під час їзди! Не 
використовуйте його під час їзди! Ви ризикуєте заблокувати колесо і 
травмуватись! (читайте Главу  1 «Загальна інформація» ) 

Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження спричинене 
неправильним чищенням чи неправильним вибором чистячи порошків, або 
агресивних і дезінфікуючих засобів!  

ГАЛЬМА  

1 

2 

1 
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• Ви приводите в дію гальма натиском на важелі гальм ;  
якщо натиснути на кнопку стопорного механізму, гальмо 
застопориться у  завданому положенні.  Якщо знову 
натиснути на цю кнопку, важіль  відпуститься. (). 

• Барабанні гальма допомагають регулювати 
швидкість інвалідної коляски під час їзди.  

 
 

 

15 
 

• Підголівник може бути частиною анатомічної Спинки (AС– див Главу 13.Г). 

• Інвалідна коляска може мати від´ємний підголівник ().Його конструкція 
складається з кронштейна, що кріпиться до коляски, стопорного плеча підойми, і 
подушки саме підголівника.  

• Ви можете легко регулювати положення підголівника послаблюючи важелі на 
стопорному плечі підойми ().Встановіть бажане положення підголівника. Потім 
знову міцно затягніть затискні важелі.   

• Підголівник і кронштейн можна легко зняти з інвалідної коляски (): 

• Розкрутіть затискні гайки і нахиліть донизу кронштейн з підголівником, або зовсім 
приберіть. Після цього Ви можете скласти коляску у транспортне положення.  

 Тканинний чохол підголівника зроблений з тканини TEBOX і може бути знятий з 
підголівника за допомогою застібок й випраний ().Якщо чохол мало забруднився, 
дійте як сказано в Главі 13Є. 

 
 

  

2 1 

Якщо гальма не працюють належним чином, або ви маєте сумніви щодо 
правильного  функціонування гальм задніх коліс, зверніться до 
сервісного центру  або виробника і не користуйтеся інвалідною 
коляскою! 

ПІДГОЛІВНИК  

3
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- Беручи до уваги їхню функцію, обіддя для надання руху є важливою частиною 

інвалідної коляски, тож приділяйте особливу увагу їх хорошому робочому стану.  

- Обіддя для надання руху  призначені для надання користувачем руху колясці, 

регулювання швидкості, напрямку її руху і гальмування.  

- Враховуючи їхню функцію і розташування на зовнішньому профілі інвалідної 

коляски, обіддя для надання руху піддаються великому навантаженню 
штовханням (наприклад, пітними руками), або навколишнім середовищем 

(сильним вітром, дощем і дряпанням).     

- Регулярно перевіряйте поверхню обідь і щільність затискачів в обіддях задніх 
коліс. Якщо поверхня обідь пошкоджена або обіддя деформоване будь-яким 

чином,  Ви ризикуєте поранити свої руки.  

- Замінюйте пошкоджені обіддя для надання руху! 

• відповідно до технічних умов обіддя для надання руху інвалідної коляски може 

бути:  

- алюмінієвим з анодованою поверхнею 

- із сталі, яка не іржавіє   

- алюмінієвим, з нанесенням спеціального пластику – «прогумованим»  

4 

ОБІДДЯ ДЛЯ НАДАННЯ РУХУ  
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• алюмінієві обіддя можуть мати додаткові шворні (8 або 12). 

• Обіддя для надання руху не потребують будь-якого спеціального догляду. Якщо 

вони забруднюються, мийте їхню поверхню теплою водою і витирайте 

ганчіркою. Проте не слід використовувати абразивні порошки а також жорсткі 

щітки, металеві мочалки для миття посуду  аби не пошкодити анодований шар.  

• Відстань між обіддям для надання руху і обіддям задніх коліс (15 або 20мм) 

встановлюється виробником згідно до вимог замовника. Цю відстань може бути 

змінено– звертайтеся до сервісного центру.   

17 
 

- Щитки для затуляння спиць на задніх колесах  не є обов´язковим аксесуаром і 

призначені для захисту від  потрапляння предметів (одежі) або пальців чи рук у 

спиці задніх коліс.  

- Щитки для затуляння спиць не потребують будь-якого спеціального догляду. Якщо 

вони забруднені, помийте їхню поверхню теплою водою і витріть ганчіркою. Проте 
не слід використовувати абразивні порошки, жорсткі щітки, металеві мочалки для 

миття посуду чи рідкі абразиви щоб не пошкодити їхню поверхню.  

- Замінюйте пошкоджені щитки для затуляння спиць (поламані або деформовані) 

негайно щоб не травмувати Ваші руки.  

 

 
 

18 
 

➜ див. також Главу  1“ Загальна Інформація”  
 

• ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ 
• Їдучи на інвалідній колясці вгору або долаючи зустрічні перешкоди, 

рекомендується трохи нахилятись вперед.    

• Їдучи на інвалідній колясці вниз або з’їжджаючи з перешкод, відкиньтеся 

трохи назад. Завжди робіть так аби бути впевненим, що можете 

контролювати швидкість коляски з допомогою обідь для надання руху.  

ЗАХИСНІ ЩИТКИ ДЛЯ ЗАДНІХ КОЛІС 

БАЗОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ЇЗДИ НА МЕХАНІЧНІЙ ІНВАЛІДНІЙ КОЛЯСЦІ 
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• Їдучи на інвалідній колясці вгору або вниз, враховуйте потенційні вигини 

поверхні і не забувайте про будь-які зіткнення з перешкодами, через які 

коляска може перекинутись  

• Долаючи перешкоди: 

• Завжди думайте в першу чергу про допомогу від супроводжуючої особи або 

когось іншого. Двічі подумайте чи безпечно буде для Вас здолання перешкод 

самостійно.  

• Під’їдьте на своїй інвалідній колясці до перешкоди і порівняйте висоту 
підставки для ніг з висотою перешкоди аби не вдарити її підставкою. (коляска 

може перекинутись й легко пошкодитись, а Ви – дістати поранення !).  

• Міцно схопившися за обіддя для надання руху й переміщенням  свого тіла 
відрегулюйте центр тяжіння відповідно до коліщат і обережно наїжджайте 

ними на перешкоду . Далі нахиліть трохи вперед свій тулуб, міцно стискаючи 

обіддя, і продовжуйте рух їдучи на перешкоду задніми колесами. 

• Для здолання перешкоди є важливе правило: обидва колеса мають 

переїжджати її одночасно.      

• Завжди правильно оцінюйте перешкоди. Якщо потрібно, звертайтеся по 

допомогу до помічника або будь-якої іншої людини! 

• Не їдьте сходами вгору чи униз без сторонньої допомоги!  

• Перед тим як їздити на інвалідній колясці на вулиці, навчиться і потренуйтесь 

керувати коляскою вдома.   

• СТАТИЧНА СТІЙКІСТЬ  

• Якщо користувач неправильно сидить в колясці, можуть виникнути проблеми 

зі стійкістю.  

• Тож: 

- Не нахиляйте і не зсувайте надмірно своє тіло, 
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- Уникайте різких рухів, 

- Не спирайтеся на підставку для ніг всією своєю вагою. 

- Їдучи на колясці похилою поверхнею, гальмуйте тільки обіддям для 

надання руху (!) і не користуйтесь стопорними гальмами під час їзди – це 

може бути небезпечно і Ви ризикуєте отримати серйозні травми!  

 
 

19 
ЗБЕРІГАННЯ 

- Механічна інвалідна коляска призначена для щоденного використання. Якщо 

коляска не використовується тривалий час, необхідно створити хороші умови для її 

зберігання, а саме:  

- Приберіть частки бруду з коляски (мокрий сніг, пісок або домашній – залишки їжі, 

пучки волосся, пил, тощо). 

- Дайте колясці добре висохнути. 

- Зберігайте  коляску у складеному положенні в сухому, чистому від пилу місці за 

температури від 10 до 40ᵒС і накритою (не тримайте її в сирій кімнаті без 

вентиляції тривалий час, у відкритому гаражі або проти неба).  

  
БАЗОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ   20 

➜ також див.Главу 1 «Загальна Інформація»   
• Користуючись інвалідною коляскою щодня належно перевіряйте її стан.  

• Ми рекомендуємо: 

• Щотижневе обслуговування:  
o Перевірка тиску у шинах. 

o Перевірка цілісності шин.  

Після тривалого зберігання і перед будь-яким використанням 
коляски, старанно огляньте її, перевіряючи технічний стан – див. 
Главу 1 «Загальна Інформація»   

ЯК ЗБЕРІГАТИ ІНВАЛІДНУ КОЛЯСКУ 
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o Догляд  за тканинними елементами. 

o Догляд  за металевими деталями інвалідної коляски (протирайте 

вологою ганчіркою, або використовуйте неагресивні чистячі порошки).   

o Перевірка роботи гальм. 

• Щомісячне обслуговування 
o Проводіть щотижневий догляд.  

o Перевіряйте люфт в коліщатах і задніх колесах.  

o Перевіряйте люфт в виделках коліщат. 

• Перевіряйте цілісність оббивки. 

- Чистіть і змащуйте вісь задніх коліс велосипедним мастилом     

  • Щорічний догляд  
- Раз на рік ми рекомендуємо оглядати і регулювати інвалідну коляску  та, 

за потреби,  ремонтувати її в сервісному центрі.  

21 
 

Виробник дає стандартну гарантію на 24 місяці на механічну інвалідну коляску KURY 

та її аксесуари.  

Якщо інше не передбачене, гарантійний строк починається з дня поставки, або з дня 
отримання виробу користувачем 

22 
 

Гарантійний і післяпродажний ремонт виконуються поставником або компанією  

KURY в авторизованому сертифікованому  сервісному центрі, що має компетенцію 

проводити такі роботи.  

 
23 

 

Строк служби механічної інвалідної коляски KURY, яку зроблено за технологією 

гнуття та зварювання окремих елементів з алюмінієвих сплавів – 5-6 років. Це 

ГАРАНТІЇ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  

СТРОК СЛУЖБИ ВИРОБУ 
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«очікуваний» строк служби,  коли витрати не сягають 20% від ціни виробу. Коли цей 

строк спливає (див. криву Гаусса зношення та поривів відносно обслуговування в 

цілому), витрати на обслуговування виростають і утома металу, яку можна буде 

виявити тільки завдяки досвіду, перевищує межі безпеки. Коли цей строк спливає, 

виріб втрачає свої якості, а неочікувані розриви, поломки або деформація елементів 

можуть неминуче призвести до травмування користувача.     

 

Виробник має досвід, здобутий емпіричним шляхом за тривалий час обслуговування 
інвалідних колясок, коли усі елементи старанно оглядаються. Інформація, отримана 

таким шляхом за довгий час  розробок, виготовлення і обслуговування механічних 

інвалідних колясок може бути використана на практиці.  

 

Оскільки інвалідні коляски KURY поділені на різні групи залежно від параметрів 

користувачів, межі строку безпечної експлуатації виробу складають 5-6 років, як 

зазначено вище.    

Строк служби значно коротший для інвалідних колясок, якими активно користуються 

ще й за умов великих навантажень. Для групи пасивних користувачів, які залежать 
від помічників, чия  зона користування обмежена (квартира, сад, тощо) строк служби 

може бути довшим – до 6 або 7 років.  

. 
До спливання строку гарантії виробник рекомендує детальний огляд в 

авторизованому сервісному центрі з метою недопущення потенційних ризиків, 

пов’язаних з подальшим користуванням коляскою після закінчення 

рекомендованого строку служби виробу. 
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Не викидайте виріб після закінчення строку його служби як міське сміття! Виріб має 

бути утилізований відповідно до діючих вказівок і положень.  

Після спливання строку служби, можливо відсортувати матеріали, з яких зроблено 

механічну інвалідну коляску KURY і її аксесуари.   

- Виробник рекомендує: 

- щоб досвідчений фахівець розібрав коляску і відсортував деталі та матеріали 
для подальшої утилізації відповідно до діючого законодавства.  

- - транспортувати виріб до місця, призначеного для цієї мети, наприклад, склад 

    УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ 
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вторинної сировини. 

- Утилізуйте пакування відповідно до рекомендацій служби з вивозу сміття. 
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