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ПЕРЕДМОВА 

Перш за все, ми хотіли б подякувати Вам за ту довіру, яку Ви нам виявили, вибравши одне з 

наших крісел-колясок. 

Крісла-коляски виробництва підприємства ТОВ НВЦ "АНТЕЙ ЛТД" є результатом 

багаторічної дослідницької та практичної роботи. Під час розробки крісел-колясок особлива 

увага приділялася простоті їх експлуатації та зручності обслуговування. Термін експлуатації 

багато в чому залежить від догляду та технічного обслуговування крісла-коляски. Це 

керівництво дозволить Вам ознайомитися з принципом роботи Вашого крісла-коляски. 

Дотримання керівництва з експлуатації та технічного обслуговування є невід'ємною 

частиною умов гарантійного обслуговування. В цьому керівництві міститься опис наших 

найостанніших розробок. Проте підприємство НВЦ "АНТЕЙ ЛТД" залишає за собою право 

вносити зміни, не беручи на себе зобов'язання, адаптувати або змінювати раніше поставлені 

моделі. При виникненні будь-яких додаткових питань до Вашого спеціалізованого 

постачальника. 

1. ОПИС ВИРОБУ 

1.1 Призначення 

Крісло-коляска призначене для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. 

Крісло-коляска призначене для перевезення однієї дитини як всередині, так і поза 

приміщеннями. Пересування можливе тільки за допомогою супроводжуючої особи. 

Модульна конструкція дозволяє вибрати оптимальну модель відповідно до потреби Вашої 

дитини. 

При визначенні переліку індивідуальних вимог необхідно враховувати наступні фактори: 

- зріст і вага дитини; 

- фізичний або психічний стан; 

- умови проживання; 

- умови навколишнього середовища. 

Крісло-коляску слід використовувати тільки на тих поверхнях, де всі чотири колеса 

торкаються землі та забезпечується достатній контакт з поверхнею для рівномірного кочення 

коліс. Рекомендується потренуватися у використанні крісла-коляски на нерівних поверхнях 

(бруківці, камінь і т.п.), схилах, поворотах, а також у подоланні перешкод (бордюри і т.п.). 

Крісло-коляску не слід використовувати в якості підставки, а також для транспортування 

важких або гарячих предметів. Використання крісла-коляски на доріжках, килимових чи 

нещільних покриттях підлоги може привести до пошкодження таких покриттів. 

Допускається використання тільки тих приладь, які дозволені до використання НВЦ "АНТЕЙ 

ЛТД" . Виробник не несе відповідальності за шкоду, що нанесено в результаті недостатнього 

чи неналежного обслуговування крісла-коляски або в результаті не дотримання вимог цього 

керівництва.  
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Дотримання вимог керівництва з експлуатації та технічного обслуговування є невід'ємною 

частиною умов гарантійного обслуговування. 

1.2 Технічні характеристики 

Технічні характеристики, вказані нижче, наведені для крісла-коляски в стандартній 
комплектації. При використанні інших підніжок, підлокітників чи інших приладь значення в 
таблиці будуть змінюватися. 
Таблиця 1: Технічні характеристики 
Марка ТОВ НВЦ "АНТЕЙ ЛТД" 
Адреса виробника Екскаваторна 24, Київ 03062, 

Україна 
Тип Крісло-коляска 
Модель Мальва  

Максимальна маса 
користувача 

60 

Корисна ширина сидіння 340 
Загальна ширина 600 
Загальна довжина (спинка та 
підніжка в положенні «сидячи») 

1155 

Загальна довжина (спинка та 
підніжка в положенні «лежачи») 

1230 

Довжина в складеному стані 1190 
Ширина в складеному стані 600 
Висота в складеному стані 480 
Загальна висота з тентом  
Загальна маса 18,94 
Маса найважчої частини 18,94 
Маса частин які можна 
від’єднати або прибрати 

 

Кут спуску, при якому 
зберігається статична стійкість 

10 

Кут підйому, при якому 
зберігається статична стійкість 

10 

Кут поперечного нахилу, при 
якому зберігається статична 
стійкість 

10 

Висота перешкод які можна 
долати 

40 

Кут нахилу сидіння 8,5 
Корисна глибина сидіння 370 
Відстань між підлогою і 
поверхнею сидіння (спереду) 

580 

Кут нахилу спинки 
(щодо вертикального положення) 

0-67,5 

Висота спинки 680 
Відстань між підніжкою і 
сидінням 

325-400 

Кут між сидінням і підніжкою 110-176 
Кут нахилу підставки для ступні 88 
Відстань між підлокітником і 180 
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сидінням 
Відстань від спинки до крайньої 
передньої точки підлокітника 

300 

Висота підголівника 460-550 
Горизонтальне положення осі 
(відхилення) 150 

Мінімальний радіус повороту 840 
Діаметр задних коліс 
з поліуретановими шинами PU 245 

Діаметр передніх коліс 
з поліуретановими шинами 175 

Температура 
зберігання і експлуатації +5-41 

Вологість 
при зберіганні та експлуатації 30-70 

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни. Точність вимірювань: ±15 мм / 1,5 кг 
 

Крісло-коляска відповідає вимогам наступних стандартів: 

ISO 7176-8: Вимоги та методи випробувань на статичну, ударну та втомну міцність. 
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1.3 Креслення 
1.   Ручка для штовхання 
2.   Спинка 
3.   Підлокітники 
4.   Гальмо стояночне 
5.   Колеса привідні (задні колеса) 
6.   Рама 
7.   Колеса поворотні (передні колеса) 
8.   Пелоти підголівника 
9.   Пелоти грудного відділу 
10. Поручень для дитини 
11. Абдуктор (пристрій для 

запобігання зісковзування дитини з 
крісла-коляски) 

12. Підніжка 
13. Корректор з ременем (пристрій для 

запобігання схрещування ніг та їх 
фіксації) 

14. Платформа для ніг 
15. Табличка з ідентифікаційними 
данними 
 
 

 

 

1.4 Додаткове приладдя 

Виробник пропонує широкий вибір корисних аксесуарів для крісла-коляски, які збільшують 

комфорт і корисність застосування крісла-коляски: 

- знімний дах від сонця та дощу (легкий в установці. В залежності від потреб дах можна 

закрити або відкрити); 

- столик; 

- ремені безпеки; 

- накидка від дощу. 

Будь-ласка, звертайтесь до Вашого диллера за більш детальною інформацією щодо наявних 

опцій для крісла-коляски Мальва. 

1.5 Пояснення до символів 

 
Максимальна масса 

 
Відповідність директивам ЕС 

 

Експлуатація всередині і поза 
приміщенням  

Позначення типу 

 

Максимальний безпечний 
схил  

Не призначено для 
використання в якості сидіння в 
автомобілі 
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1.6 Правила техніки безпеки 

Для запобігання травм та/або пошкодження крісла-коляски стежте за тим, щоб в спиці коліс 

не потрапляли сторонні предмети та/або частини тіла. 

Перед посадкою дитини в крісло-коляску і перед пересаджуванням дитини з крісла-коляски 

переконайтеся, що колеса зафіксовані стояночними гальмами. 

При посадці в крісло-коляску і перед пересаджуванням з крісла-коляски не ставте дитину на 

підніжку. Платформу підніжки слід попередньо підняти. 

Визначте вплив зміщення центру ваги на рух крісла-коляски, наприклад, на підйомах або 

спусках, на поверхнях з бічним нахилом або при подоланні перешкод. 

При проїзді через дверні прорізи, арки і т.п. переконайтеся, що з боків від крісла-коляски 

досить місця і Ваші руки не застрягнуть і не будуть придавлені, а крісло-коляска не отримає 

ушкоджень. 

Використовуйте крісло-коляску тільки відповідно до керівництва. Наприклад, не допускайте 

некерованих наїздів на перешкоди (сходи, бордюри, дверні коробки і т.п.) або падінь зі 

сходів. Виробник не несе відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті перевантаження, 

зіткнення або іншого неналежного використання крісла-коляски. 

Підйом/спуск по сходах допускається тільки за допомогою іншої людини. При наявності 

таких пристосувань як з'їзди, пандуси або підйомники використовуйте їх. 

При пересуванні по дорозі загального користування дотримуйтесь правил дорожнього руху. 

При пересуванні поза приміщеннями керуйте кріслом-коляскою відповідно з погодними 

умовами і дорожньою обстановкою. 

При транспортуванні крісла-коляски не піднімайте його за рухомі частини (підлокітники, 

опори для ніг і т.п.). 

Для забезпечення кращої видимості при пересуванні в темряві надягайте якомога яскравіший 

одяг або одяг зі світловідбивачами, а також переконайтеся, що відбивачі, встановлені з боків 

і в задній частині крісла-коляски, добре помітні. 

Будьте обережні при використанні потенційних джерел загоряння, таких як сигарети, 

оскільки вони можуть стати причиною займання покриття сидіння або спинки. 

Не перевищуйте максимально допустиме навантаження на крісло-коляску. 

2. Експлуатація 

У цьому розділі описується порядок повсякденної експлуатації крісла-коляски. Дані 

інструкції призначені для користувача і для спеціалізованого постачальника. Крісло-коляска 

поставляється спеціалізованим постачальником в повністю зібраному вигляді. Інструкції по 
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збиранню-розбиранню крісла-коляски, призначені для спеціалізованого постачальника, 

наведені в Розділі 3. 

2.1 Перенесення крісла-коляски 

 

Найкращий спосіб переносити крісло-коляску - це 

використовувати його колеса і котити по землі. Якщо це 

неможливо (наприклад, коли задні колеса зняті з метою 

транспортування в автомобілі) тоді, для підняття крісла-

коляски, міцно візьміться за ручку 1 та заднюю вісь. Не 

піднімайте крісло-коляску, взявшись за підніжку, 

поручень для дитини або колеса. 

2.2 Розкладання та складання крісла-коляски 

Щоб запобігти защемлення пальців не допускайте їх попадання в рухомі частини 
крісла-коляски. 

  

Розкладання крісла-коляски: 

- зніміть фіксуючий ремінець 1; 

- утримуючи коляску за ручку 2 потягніть 

за поручень 3 у напрямку вказаному 

стрілкою до моменту коли фіксатори 4 

зафіксують коляску в розкладеному стані 

Складання крісла-коляски: 

- Натисніть на важіль фіксатора (4) у напрямку 

вказаному стрілкою; 

- потягніть ручку (2) та поручень (3) назустріч 

один одному у напрямках вказаних стрілками 

поки крісло-коляска не складеться. 

- застібніть фіксуючий ремінець (1) 

2.3 Установка і зняття заднього колеса 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик отримання травми – перед експлуатацією крісла-коляски 

Мальва переконайтеся, що задні колеса надійно зафіксовані. 

Для зручності транспортування крісла-коляски її задні колеса можна зняти. Крісло- коляска 

Мальва комплектується швидкознімними задніми колесами з кнопковою фіксацією. 
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Зняття заднього колеса: 

- розташуйте крісло-коляску тією стороною до себе, з якої Ви - 

бажаєте зняти колесо; 

- натисніть на кнопку (1) розташовану на верхньому боці 

заглушки колеса; 

- зніміть колесо з рами. 

 

2.4 Використання гальм 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Гальма не призначені для зниження швидкості крісла-коляски 

під час руху. Використовуйте гальма тільки для запобігання ненавмисних рухів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Правильна робота гальм залежить від ступеню їх зносу і 

забруднення шин (вода, мастило, бруд і т.п.). Перед кожним використанням перевіряйте 

стан шин. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Гальма схильні до зносу. Перед кожним використанням 

перевіряйте справність гальм. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Можливий ненавмисний рух. 

Перед відпуском гальм переконайтеся, що крісло-коляска стоїть на рівній 

горизонтальній поверхні. 

Крісло-коляску Мальва оснащено центральним гальмом що блокує обидва задніх колеса 

одночасно. Людина, яка управляє кріслом-коляскою Мальва, відповідальна за правильне 

використання гальм. Пам'ятайте, що стоянкові гальма не призначені для використання їх для 

зниження швидкості під час руху. Функція стоянкових гальм - це забезпечення нерухомості 

крісла-коляски під час зупинки. 

  

При натисканні на педаль гальма в напрямку 

«на себе» (1)- блокувальні затискачі фіксують 

колесо. При натисканні на педаль гальма в 

напрямку «від себе» (2) колесо розблокується. 

Хороша робота гальм залежить від правильного тиску в шинах. 

Якщо стоянкові гальма втратили свою ефективність в результаті зносу і / або пошкодження 

шин і камер - зв'яжіться з дилером, щоб відремонтувати систему. 

Неналежне технічне обслуговування або використання неналежних інструментів може стати 

причиною пошкодження та / або втрати функціональності гальм. 

2.5 Абдуктор 

(Пристрій для запобігання зісковзування дитини з крісла-коляски) 



 
Мальва 

 

 9 

 

Абдуктор (1) встановлюється в кронштейн поперечини 

та фіксується від випадання кнопкою (2) Для того щоб 

зняти/встановити абдуктор необхідно натиснути кнопку 

2 так щоб вона була втоплена в стійку абдуктора, після 

чого зняти/встановити абдуктор 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необхідність використання 

абдуктора залежить від фізичного і розумового стану 

Вашої дитини. 

2.6 Ремені безпеки 

Перед експлуатацією крісла-коляски перевірте, що всі ремені безпеки закріплені в 

потрібному місці. Ремені безпеки необхідні для правильної та безпечної посадки дитини в 

кріслі-колясці. Ремені мають регульовану довжину, прикріплюються до рами, кінці ременів 

з'єднані один з одним за допомогою центрального фіксатора. 

Зафіксуйте Вашу дитину за допомогою ременів безпеки (Ви повинні почути клацання, щоб 

переконатися, що ремені заблокувалися). Щоб розстебнути ремені знову натисніть кнопки на 

центральному фіксаторі. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

- правильне регулювання довжини ременів безпеки та їх натяг впливає на безпеку і 

комфорт Вашої дитини; 

- у разі питань щодо кріплення ременів безпеки - звертайтеся до Вашого дилера. 

2.7 Посадка в крісло-коляску і пересаджування з крісла-коляски 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перекидання крісла-коляски не ставте дитину на 

платформу для ніг крісла-коляски: 

- розмістіть крісло-коляску якомога ближче до стільця, дивана або ліжка, з яких Ви хочете 

пересадити дитини в крісло-коляску або на які Ви хочете пересадити дитини з крісла 

коляски; 

- переконайтеся в тому, що гальма крісла-коляски задіяні; 

- складіть платформу для ніг вгору, щоб дитина не спиралася на неї; 

- посадіть дитину в крісло-коляску або пересадіть з нього. 

2.8 Заняття правильного положення в кріслі-колясці 

Щоб користуватися кріслом-коляскою було зручно, корисно знати наступну інформацію: 

- розташовуйте задню частину тулуба дитини якомога ближче до спинки крісла-коляски; 

- переконайтеся в горизонтальному розташуванні стегон. При необхідності відрегулюйте 

висоту платформи для ніг (див. Пункт 3.3.2). 
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2.9 Пересування в кріслі-колясці 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Проявляйте обережність при проїзді через вузькі місця, де існує 

небезпека застрягнути (дверні отвори і т.п.). 

Щоб запобігти отримання опіків проявляйте обережність при тривалому пересуванні 

в кріслі-колясці в умовах високих або низьких температур (обумовлених сильним 

сонцем, морозом, перебуванням в сауні і т.п.), а також при торканні до поверхонь 

крісла-коляски - вони можуть нагрітися або замерзнути до температури 

навколишнього повітря. 

1. Відпустіть гальмо. 

2. За допомогою ручки для штовхання здійснюйте рух коляски. 

3. Крісло-коляска Мальва оснащено регульованими по висоті гумовими ручками для 

штовхання, що створює додатковий комфорт для супроводжуючої особи. 

Установка висоти ручки 
Одночасно натисніть обидві кнопки на кронштейнах та піднімаючи або опускаючи ручку 

виберіть потрібне положення. При відпусканні кнопок відбудеться автоматичне блокування 

кронштейну. 

2.10 Рух на схилах 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за швидкістю пересування. Рухайтеся на схилах 

якомога повільніше. 

1. Зафіксуйте дитину в кріслі-колясці за допомогою ременя безпеки. 

2. Не намагайтеся долати занадто круті схили. Гранично допустимі кути підйомів і спусків 

наведені в таблиці 1. 

3. Штовхайте коляску вгору або вниз по схилах. 

2.11 Подолання сходинок або бордюрів 

2.11.1 Спуск зі сходинок або бордюрів 

Спускатися з бордюрів можна за допомогою руху вперед. Переконайтеся, що платформа 

для ніг не дістає до землі. 

1. Нахиліть крісло-коляску трохи назад. 

2. Здійсніть спуск зі сходів/бордюру на задніх колесах. 

3. Поставте крісло-коляску на всі чотири колеса. 

2.11.2 Заїзд на сходинки або бордюри 

Для заїзду на сходинки або бордюри виконайте наступне: 

- не допускайте того, щоб платформа для ніг торкалася бордюру; 
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- нахиліть крісло-коляску назад так, щоб передні колеса можна було перенести через 

бордюр; 

- поставте передні колеса на бордюр. 

Перекотіть задні колеса крісла-коляски через бордюр. Більш високі бордюри долаються 

рухом назад: 

- поверніть крісло-коляску так, щоб задні колеса були звернені до бордюру. 

- потягніть крісло-коляску так, щоб вона заїхала на бордюр. 

2.11.3 Підйом/спуск по сходах 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб уникнути перекидання крісла-коляски здійснюйте 

підйом/спуск по сходах з помічником. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Суворо заборонено піднімати крісло-коляску над землею, коли 

дитина знаходиться в кріслі-колясці. Задні колеса завжди повинні знаходитися на землі 

/ сходинці. 

Щоб здійснити підйом/ спуск по сходах, необхідно дотримуватися таких правил: 

- підніміть платформу для ніг; 

- злегка нахиліть крісло-коляску назад; 

- попросіть помічника взятися за передню частину рами; 

- долайте сходинки на задніх колесах крісла-коляски; 

- після подолання сходинок опустіть платформу для ніг крісла-коляски. 

2.11.4 Переміщення по пандусу 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик отримання травми - не перевищувати максимальне 

навантаження на пандуси. 

При переміщенні по пандусу необхідно дотримуватись таких правил: 

- заїзд або спуск з пандусів повинен здійснюватися на найнижчій швидкості; 

- пам'ятайте, що центр ваги зміщується при заїзді вгору. 

- використовуйте ремінь безпеки. 

Виробник не несе відповідальність за отримання травми або пошкодження, викликані 

неправильним вибором пандусів. 

2.12 Перевезення крісла-коляски в автомобілі 

Щоб запобігти травмуванню, переконайтеся в надійності закріплення крісла, щоб 

запобігти отриманню травм іншими пасажирами при зіткненні або різкому 

гальмуванні. 

Щоб запобігти отримання травм НЕ використовуйте один і той же ремінь безпеки для 

пристібання пасажира і крісла-коляски. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик отримати травму - крісло-коляска не призначене для 

використання його в якості сидіння в автомобілі. 

Крісло-коляска марковано наступним символом 

 

Для перевезення крісла-коляски в автомобілі дотримуйтесь наступної інструкції: 

1. При необхідності зніміть  додаткове приладдя. 

2 .Покладіть додаткове приладдя в безпечне місце. 

3. При наявності можливості складіть крісло-коляску та при необхідності зніміть задні 

колеса. 

4. Помістіть крісло-коляску в багажне відділення. 

Якщо пасажирський салон суміщений з багажним відділенням, в якому знаходиться крісло-

коляска, надійно прикріпіть раму крісла-коляски до автомобіля. Для цього можна 

використовувати вільні ремені безпеки. 

3. МОНТАЖ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

Інструкції в цьому розділі призначені для дилерів та користувачів.  Крісло-коляска         

Мальва розроблена з урахуванням потреб користувача - зручне регулювання з застосуванням 

мінімального набору інстументів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для запобігання небезпек, які може нести неналежний 

монтаж та регулювання, виконуйти монтаж та регулювання в суворій 

відповідності з правилами, наведеними в цій інструкції. 

3.1 Інструменти 

Для складання крісла-коляски знадобляться наступні інструменти: 

- гайковий ключ (розмір зіву 8мм); 

- викрутка хрестоподібна. 

3.2 Комплект поставки 

Крісла-коляски Мальва поставляються в наступній комплектації: 

- рама з підлокітниками, передніми і задніми 
(швидкознімними) колесами; 

- центральнее гальмо; 

- підніжка (регульована за висотою та кутом 
нахилу, з корректорами та ременями для 
ступень (липучка)); 

- абдуктор; 

- пелоти грудного відділу; - інструкція з експлуатації; 

- пелоти підголівника; - додаткове оснащення (в разі замовлення); 

- ремені безпеки;  
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3.3 Регулювання підніжок 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

- перед використанням переконайтеся, що підніжка надійно зафіксована. 

- положення фіксатора необхідно перевіряти кожен раз. Не затиснутий фіксатор несе 

загрозу користувачеві. 

- ніколи не піднімайте крісло-коляску за підніжку при транспортуванні. 

- ніколи не вставайте на підніжку, оскільки вона призначена тільки для підтримки ніг. 

 

Підніжки крісла-коляски Мальва складаються з: 

- складана основа підніжки (платформа для ніг) (1); 

- стійки з отворами для регулювання висоти платформи для ніг (2); 

- затискач для регулювання кута нахилу (3). 

Така конструкція дозволить поставити ноги Вашій дитині в будь-

якому бажаному положенні. 

3.3.1 Регулювання висоти платформи для ніг 

 

Висота платформи для ніг (1) регулюється за висотою та може 

бути встановлена в шести різних позиціях. Для регулювання 

висоти необхідно: 

- відкрутіть гайки гвинтів (2); 

- встановіть платформу для ніг (1) в потрібне положення 

(відповідний ряд отворів); 

- закрутіть гайки гвинтів (2). 

- перевірте надійність кріплення платформи для ніг. 

3.3.2 Регулювання кута нахилу платформи для ніг 

За замовчуванням платформа для ніг знаходиться в положенні мінімального кута нахилу. 

При транспортуванні і пересаджуванні дитини з крісла-коляски Мальва платформа для ніг 

повинна бути повернута в бік ходової частини коляски. Платформа для ніг обладнана 

коректорами, щоб перешкодити схрещуванню ніг. В якості додаткової страховки в кріслі-

колясці Мальва в базову комплектацію додані ремені для фіксації ступнів. 

 

Для зміни кута нахилу платформи для ніг 

необхідно: 

- повернути затискач (1) так щоб ослабити 

фіксацію направляючих; 

- підняти платформу (2) у напрямку стрілки на 

необхідний кут; 

- зафіксувати вибране положення затискачем (1). 
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3.4 Регулювання спинки крісла-коляски 

Крісло-коляска Мальва має спинку, регульовану за нахилом. Разом з регульованою 

підніжкою, крісло-коляска Мальва забезпечує оптимальні налаштування для комфорту Вашої 

дитини. 

3.4.1 Регулювання кута нахилу спинки 

 

 

 

Для регулювання кута нахилу спинки (1) необхідно: 

- натиснути штовхач (2) до моменту коли гребінки (3) вийдуть з положення фіксації; 

- утримуючи штовхач, відхилити спинку у напрямках вказаних стрілками для збільшення або 

зменшення кута нахилу; 

- зафіксуйте гребінки, відпустивши штовхач; 

3.5 Пелоти (опори) 

3.5.1 Регулювання пелотів підголівника та спинки  

 

Регулювання ширини: 

- відпустіть гвинти-баранчики (1) на задній стороні спинки; 

- встановіть необхідне положення, зрушуючи пелоти (2, 3) 

всередину або назовні (регулювання безступінчасте); 

- зафіксуйте гвинти-баранчики (1) 

- перевірте надійність кріплення пелотів (2, 3) 

 

 

Регулювання висоти:  

- відпустіть гвинти-баранчики (1) на задній стороні 

спинки сидіння; 

- встановіть необхідне положення, зрушуючи пелоти (2,3) 

вгору або вниз (регулювання безступінчасте); 

- зафіксуйте гвинти-баранчики (1). 

- перевірте надійність кріплення пелотів (2,3). 
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4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Термін експлуатації крісла-коляски залежить від поводження з ним, зберігання, регулярного і 

поточного обслуговування, а також чищення. 

4.1 Регулярне технічне обслуговування 

Нижче наведено опис заходів з технічного обслуговування крісла-коляски Мальва, які 

дозволять підтримувати його в належному стані. 

Перед кожною поїздкою виконуйте наступні дії: 

- перевірте стан шин і очистіть їх; 

- перевірте надійність гвинтових з'єднань; 

- перевірте гальма і при необхідності виконайте їх налаштування. 

- перевірте стан крісла-коляски (наявність забруднень, тріщин, пошкоджень елементів 

конструкції) і виконайте його чистку. 

Кожні 2 місяці виконуйте перевірку, регулювання і змащення наступних частин: 

- підлокітників; 

- підніжок; 

- гальмівного важеля; 

- колісних осей. 

Кожні півроку або перед початком використання крісла-коляски новим власником 

виконуйте наступні дії: 

- загальний огляд; 

- санітарну обробку; 

- перевірку стану передніх коліс, змащення підшипників (при необхідності). 

Для Вашої зручності в заключній частині цього керівництва з експлуатації наведено план 

технічного обслуговування. 

Ремонт і установку запасних частин на Ваше крісло-коляску може здійснювати тільки 

спеціалізований постачальник. 

Допускається установка тільки тих запчастин, які дозволені компанією                          

ТОВ НВЦ “АНТЕЙ ЛТД”. 

4.2. Перевезення і зберігання 

Перевезення і зберігання крісла-коляски повинні здійснюватися відповідно до таких вимог: 

- зберігати в сухому місці (при температурі +5 ° C до +41 ° C); 

- відносна вологість повітря - в межах від 30% до 70%; 

- для захисту крісла-коляски від корозії і контакту зі сторонніми об'єктами (а також впливу 

солоної води, морського повітря, піску, пилу) воно повинно бути накрите або поміщено в 

спеціальну упаковку; 
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- всі зняті частини повинні зберігатися в одному і тому ж місці (або при необхідності мати 

маркування), щоб при складанні їх не можна було сплутати зі сторонніми предметами; 

- компоненти крісла-коляски під час зберігання не повинні піддаватися механічним 

впливам. Не допускається установка на крісло-коляску занадто важких предметів, його 

затискання між іншими предметами і т.п. 

4.3 Догляд 

4.3.1 Догляд за подушкою сидіння і спинки 

Очищення подушки сидіння і спинки здійснюється наступним чином: 

- очищайте подушки сидіння і спинки змоченою в гарячій воді вологою ганчірочкою. 

Будьте уважні, щоб не промочити подушки сидіння і спинки; 

- для видалення бруду що важко змивається використовуйте неагресивний миючий засіб; 

- для видалення плям використовуйте губку або м'яку щітку; 

- не використовуйте для очищення сильнодіючі миючі рідини, такі як розчинники, а також 

жорсткі щітки. 

- не використовуйте для очищення парові очисники або пристрої для миття під тиском. 

4.3.2 Догляд за пластиковими деталями 

Для очищення пластикових деталей крісла-коляски використовуйте засоби для миття 

пластикових поверхонь. Користуйтеся тільки м'якою щіткою або м'якою губкою. 

4.3.4 Догляд за фарбованими поверхнями 

Висока якість поверхневого шару гарантує оптимальний захист проти корозії. Якщо на 

зовнішньому покритті є подряпини або інші пошкодження, зверніться до спеціалізованого 

постачальника для відновлення покриття. 

При очищенні використовуйте тільки теплу воду і звичайні побутові миючі засоби, а також 

м'які щітки і тканини. Не допускайте попадання вологи всередину трубок. 

Для очищення частин з цинковим покриттям їх досить протерти сухою ганчіркою. Бруд що 

важко видаляється можна видаляти за допомогою відповідного засобу для очищення 

цинкових поверхонь. 

4.4. Комплексна перевірка технічного стану 

У звичайних умовах експлуатації комплексну перевірку технічного стану крісла-коляски 

рекомендується здійснювати один раз на рік і не менш ніж один раз перед першим введенням 

в експлуатацію після тривалого невикористання. Всі наступні перевірки повинні 

виконуватися і документуватися уповноваженими на це особами. Комплексна перевірка 

технічного стану включає: 

- перевірка деталей рами на предмет пластичних деформацій, тріщин і неналежного 

функціонування; 
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- візуальний огляд на предмет пошкоджень фарби (розвитку корозії); 

- перевірка працездатності коліс (легкість і рівномірність ходу, осьовий люфт, стан шин, 

колісний профіль, стан обода, тиск в шинах (при використанні пневматичних шин) і т.д.); 

- перевірка надійності затягування всіх гвинтів; 

- перевірка кількості мастила на металевих шарнірах і рухомих частинах; 

- перевірка стану та надійності колісних вилок, а також осей самоорієнтовних коліс; 

- візуальний огляд всіх пластикових частин на предмет наявності тріщин; 

- перевірка працездатності підлокітників і підніжок (фіксація, легкість складання та 

розкладання, деформація, знос, викликаний навантаженнями); 

- перевірка працездатності інших частин що від’єднуються (абдуктор, тент від сонця та 

дощу , пелоти і т.п.); 

- перевірка функціональності механізму нахилу спинки (фіксація, відсутність деформацій, 

зносу, що виник в результаті навантаження); 

- перевірка повноти комплекту поставки, наявності інструкції по експлуатації. 

Відмітка про проходження обслуговування повинна ставитися в плані технічного 

обслуговування тільки в тому випадку, якщо було перевірено мінімально встановлену 

кількість вищевказаних аспектів. 

4.5 Дезінфекція 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дані процедури можуть проводити тільки кваліфіковані фахівці, 

що мають досвід використання дезінфікуючих засобів і уповноважені застосовувати 

дані речовини. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необхідно використовувати відповідний захисний одяг, щоб 

уникнути попадання речовин на ділянки шкіри, а також перед застосуванням необхідно 

ознайомитися з інформацією про дані речовинах. 

Всі частини крісла-коляски можуть піддаватися дезінфекції. 

Фактичний список використовуваних дезінфікуючих засобів, включених в список RKI 

(Інститут Роберта Коха), можна отримати на домашній сторінці Інституту Роберта Коха: 

www.rki.de. 

Заходи, вжиті для дезінфекції крісла-коляски або його додаткових частин необхідно 

вказувати в звіті про дезінфекцію. 

Приклад звіту про дезінфекцію 

Дата дезінфекції Причина Специфікація Речовина Підпис 
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Позначення для колонки “Причина”: 

V = підозра на інфекцію, IF = дійсна інфекція, W = рецидив (повторний випадок), I = 

інспекція 

Звертайтеся до свого дилера в разі питань щодо дезінфекції. 
 
 
5. ГАРАНТІЯ 

Ми несемо відповідальність за дефекти, викликані обробкою або за дефекти у виробі, 

виявлені після поставки товару, з дати розрахунку, протягом гарантійного періоду 

відповідного вироби. 

Для крісела-коляски ”Мальва”  гарантійний період становить 12 місяців. 

Наступне виключається з гарантії: 

- пошкодження, викликані структурними змінами наших виробів; 

- частини схильні до природного зношування; 

- поломки, викликані користувачем; 

- пошкодження, викликані впливом зовнішніх сил; 

- пошкодження, викликані використанням неоригінальних запчастин.  

Ми зберігаємо за собою право або ремонтувати пошкоджену частину виробу або замінити її 

на нову. В даному випадку, гарантійний період не збільшується. 

Гарантія приймається фахівцем з продажу. 

6. УТИЛІЗАЦІЯ 

Крісло-коляска виконано з металу та пластику. Ніяких спеціальних рекомендацій по 

утилізації не потрібно. Не викидайте крісло-коляску в не призначених для звалища місцях. 

Крісло-коляска має бути утилізована відповідно до прийнятих в країні правил утилізації 

обладнання. 

7. ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

Виробник або його уповноважений представник: 

Компанія ТОВ НВЦ “АНТЕЙ ЛТД“ 

Адреса: Екскаваторна 24, 03062, Київ (Україна) 

Наступним заявляє, що: 

Модель Мальва відноситься до групи “Крісло-коляска з ручним приводом” 

Виробник – ТОВ НВЦ “АНТЕЙ ЛТД” 

Відповідає повністю всім європейським рекомендаціям - включаючи останні зміни - 

і, згідно з федеральним законам, які відображають дані правила: 

MDD93 / 42 / EWG (Медична продукція)  
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Відповідає наступним європейським стандартам:  

EN 12182 1999р, EN 12183 2009р.
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Додаткові опції в стандартну комплектацію крісла-коляски не входять і повинні бути придбані 

окремо при додатковому замовленні. 

Додаткові опції зроблять коляску Мальва ще більш функціональною та зручною. Будь-ласка 

звертайтесь до вашого диллера за більш детальною інформацією відносно наявності додаткових 

опцій для крісла-коляски Мальва. 

  

Сумка на ручку Дощовик 

  

Тент від сонця та дощу Пояс павук 

  

Пояс п’ятиточковий Столик 

 

 

 

 


