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 Вступ  

Вітаємо! Ви стали власником інвалідного візка фірми Vermeiren! 

Цей візок склала команда висококваліфікованих професіоналів. Він запроектований і 

виготовлений відповідно до високих стандартів якості, яких дотримується фірма 

Vermeiren. 

Дякуємо за довіру фірмі Vermeiren та її продуктам. Ця інструкція допоможе вам в 

експлуатації інвалідного візка та розумінні його можливостей. Просимо уважно 

прочитати інструкцію. Це дозволить дізнатися про функції і обмеження візка.  

Якщо після прочитання інструкції у вас залишилися запитання, будь ласка, 

сконтактуйте з нами: anteymm@ua.fm, тел. (044) 400-04-26 або за адресою ТОВ НВЦ 

«Антей ЛТД», м. Київ, вул. Екскаваторна, 24, 03062. 

Важлива інформація 

Щоб забезпечити безпеку і подовжити термін використування продукту, просимо 

дбати про нього, а також регулярно проводити сервісні огляди.  

Гарантія на продукт діє лише за умови правильного використання і зберігання 

відповідно до наведених нижче інструкцій. Пошкодження продукту у наслідок 

неправильної експлуатації або умов зберігання призведе до анулювання умов 

гарантії.  

Інструкція вміщує новітні рішення, які застосовані у цьому продукті. Фірма Vermeiren 

має право на внесення змін в продуктах такого типу без обов’язкової адаптації або 

заміни аналогічних попередньо доставлених продуктів.  

Зображення продукту – це додаткове пояснення до тексту цієї інструкції.  Деталі 

представленого продукту можуть відрізнятися від наявного у користувача товару.  

Доступна інформація 

На інтернет-сайті фірми Vermeiren http://www.vermeiren.com/ завжди можна знайти 

найновішу версію інформації, яка знаходиться в інструкції. Просимо регулярно 

відвідувати цю сторінку, оскільки там може бути опублікована оновлена інформація.  

Особи з проблемами зору можуть завантажити електронну версію цієї інструкції i 

прослухати її за допомогою програмного забезпечення, яке зачитує текст.  
 

      Інструкція користувача 
 

      Інструкція сервісного обслуговування для 
спеціалізованого дилера  

 

Декларація відповідності ЄС
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1.1 Призначення 

• Інвалідний візок призначений для осіб з обмеженими можливостями або 

порушенням функції ходьби. 

• Інвалідний візок запроектований для перевезення 1 особи вагою до 120 

кілограмів. 

• Візок призначений для користування як в приміщенні, так і на вулиці.  

• Користувач може штовхати візок самостійно або його може перевозити 

суповоджуючий.  

• Багато різновидів налаштувань і аксесуарів, а також модульна конструкція 

дозволяють повноцінне користування візком особою, яка:  

o паралізована; 

o втратила кінцівку (ампутація ніг); 

o має пошкодження або деформацію кінцівок; 

o має запалені або пошкоджені суглоби; 

o має проблеми з серцем і кров’яним тиском; 

o має порушення рівноваги; 

o має кахексію (атрофію м’язів); 

o або є особою похилого віку. 

• Інвалідним візком можна користуватися виключно на таких поверхнях, де усі 4 

колеса торкаються поверхні, і цього контакту вистачає для того, щоб добре 

прокручувати колеса. 

• Бажано уникати подолання перешкод (наприклад, бордюрів), а також не 

використовувати візок на нерівних поверхнях (бруківка і т.п.), похиленій і  

звивистій поверхнях. 

• Візок не варто використовувати як драбину, а також не радимо перевозити важкі 

або гарячі предмети.  

• Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані відсутністю або 

неправильним сервісом або ж недотриманням наведених нижче інструкцій. 

Дотримання інструкції використання та технічного обслуговування є осовною 

вимогою гарантії.  
 

Інвалідний візок відповідає таким нормам: 

ISO 7176-8: Вимоги i методи тестування на статичну, ударну і втомлену міцність.  

EN 1021-1: Оцінка легкозаймистості тканинних меблів — джерело займання: цигарка. 

EN 1021-2: Оцінка легкозаймистості тканинних меблів — джерело займання: 

рівнозначне вогню запальнички. 

ISO 7176-19: Використання механізмів на колесах у якості сидінь в транспорті. 

1 Опис продукту 
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1 = Хрестовина 
2 = Ручка 
3 = Спинка 
4 = Підлокітники 
5 = Підпорки для долонь 
6 = Колеса для 
штовхання(задні)  
7 = Обруч 
8 = Гальма 
9 = Заглушка 
10 = Поворотні колеса 
(передні)  
11 = Сидіння 
12 = Підніжка 

1 

3 

2 

1 

1 = Гачки для таксі 
2 = Ідентифікаційна табличка 
3 = Назва 708D 

 

1.2 Складові частини 

 

1.3 Аксесуари 

Для моделі візка 708D доступні такі аксесуари: 

• Підлокітники (B02, B03, B05, B66) 

• Підтримка для ніг (B06, B07, B08, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10, BK7, BL7, BA6, BK6) 

• Столик (B12) 

• Тримач для милиць (B31) 

• Спинка (L14, L24, L44) 

• Ремінь для стабілізації тазової кістки спереду (B58) для закріплення над задньою 

трубкою  

• Протиперекидний механізм (B78) для закріплення на нижній рамі візка  

• Дискові гальма для опікуна (B74) для монтажу на ручках 

• Транспортне інвалідне крісло (T30) 

• Функція пересування осі назад (AMP) 

• Функція швидкого затискання (B80) 

• Опускання висоти сидіння до 470 мм (S) 

1.4 Ідентифікаційна табличка 
 

 
 
 
 

 
UA 
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1.5 Пояснення символів 
 

Максимальне навантаження 

            Використання в приміщенні і надворі 

         Максимальний безпечний кут нахилу 

1.6 Для власної безпеки 

            Декларація ЄС 

Позначення типу 

• Для запобігання травм i/або пошкодження візка, потрібно переконатися, що ніякі 

предмети i/або частини тіла нe застрягли в  шпицях коліс. 

• Гальма мають бути опущені перед сіданням і вставанням з візка. 

• Під час сідання і вставання з візка не можна ставати на підставки для стоп.  Їх 

потрібно завчасно скласти або повністю відсунути в сторону підніжки. 

• Необхідно перевірити, які наслідки для пересування візка буде мати зміщення 

центру ваги, наприклад, при нахилі вниз або вгору, при бічному нахилі або під 

час збільшення швидкості. Просимо, щоб ви звернулися по допомогу до вашого 

дилера.  

• Якщо ви хочете підняти щось з землі (щось, що лежить перед візком, збоку або 

позаду візка), візок не повинен занадто перехилятися аби уникнути перекидання 

у наслідок зміщення центру ваги.  

• Під час переміщення через дверні отвори, арки і т.д. переконайтеся чи з обох 

боків є достатньо місця. Завдяки цьому можна уникнути затиснення долонь або 

рук, а також пошкодження візка.  

• Необхідно користуватися візком відповідно до зазначених правил. На приклад, 

уникати неконтрольованого наїзду на перешкоди (сходи, бордюри, пороги 

дверей і т.д.) або зіскакування вниз зі сходів. Виробник не несе відповідальності 

за пошкодження, отримані унаслідок перевантаження, аварії або будь-якого 

іншого непередбачуваного способу використання.  

• Переміщення сходами може бути допустиме за умови асистування іншої особи. 

Якщо є доступні пандуси або ліфти, варто користуватися ними.  

• Переміщуючись дорогами, дотримуйтеся правил дорожнього руху.  

• Переміщуючись на інвалідному візку, не можна перебувати під впливом 

алкоголю або медичних засобів так само, як і під час керування автомобілем. Те 

саме стосується і пересування в приміщеннях.  

• Пересуваючись візком на вулиці, варто зважати на погоду і вуличний трафік. 

• При транспортуванні не варто брати візок за рухомі частини (підлокітники, 

підставки під ноги і т.д.), лише за зафіксовані частини.  

• Щоб вас краще було видно у темряві, варто вдягатися у яскравий одяг або одяг зі 

світловідбиваючими елементами. Також варто переконатися, що світловідбиваючі 

елементи з боків і позаду візка добре видно.  

• Варто зважати на будь-які джерела вогню (цигарки, факели, запальнички тощо), 

які можуть підпалити сидіння та спинку. 

• Ніколи не варто перевантажувати візок (максимально 120 кілограмів). 

 

 

 

 

 
UA 
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У цьому розділі описаний процес щоденного користування візком. Ці інструкції 

призначені для користувачів та офіційних дилерів.  

Інвалідний візок постачається користувачу після складання замовлення офіційному 

дилеру. Інструкція з монтажу візка призначена для офіційного дилера знаходиться у 

параграфі 3.  

2.1  Переміщення інвалідного візка  

Найкращим способом переміщення інвалідного візка є його перевезення поверхнею 

за допомогою коліс.  Якщо це неможливо (наприклад, у випадку демонтажу задніх 

коліс для транспортування візка в машині), потрібно одночасно міцно взяти візок за 

раму спереду і за ручки. Не варто піднімати візок, тримаючи його за підніжку, бокові щитки 

або колеса.  

2.2 Монтаж/ Демонтаж задніх коліс  

1. Візьміть заднє колесо і натисніть на кнопку . 

2. Притримуючи кнопку, яку ви натиснули, вставте вісь 

заднього колеса до його заблокування. 

3. Відпустіть кнопку. 

4. Перевірте, чи колесо безпечно закріплене. 

 

Щоб полегшити транспортування інвалідного візка, задні колеса 

можна зняти. 

1. Переконайтеся, що гальма підняті. 

2. Перейдіть на ту сторону візка, з якої хочете зняти колесо. 

3. Натисніть кнопку  посередині осі колеса.  
4. Зніміть колесо з рами. 

2.3 Розкладання інвалідного візка  

Є небезпека затиснути пальці. Тримайте їх на безпечній 
відстані від рухомих частин візка.  

Розкладання інвалідного візка: 

1. Станьте позаду візка. 

2. Тримаючись за ручки, максимально розкладіть візок.  

3. Станьте перед візком.  

4. Дотисніть обидві трубки сидіння донизу до повної фіксації.  
5. Складіть або змонтуйте назад підніжки (див. §2.4). 

Складання інвалідного візка: 

1. Складіть або демонтуйте підніжки (див. § 2.4). 

2. Візьміться одночасно за передню частину сидіння і за спинку. Потягніть їх догори. 

2 Спосіб застосування 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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2.4 Монтаж і демонтаж підніжки 

 Ризик отримання травм 

• Перед використанням необхідно переконатися, що підставки для ніг 
зафіксовані на своїх позиціях. 

• Люди й будь-які предмети повинні бути на безпечній відстані від області 
регулювання підставок для ніг.  

Щоб змонтувати підніжки: 

1. Притримайте   підніжки поперек зовнішньої сторони 

рами візка.     

2. Отвори в підніжці прилаштуйте до штифтів , 

що знаходяться в рамі. 

3. Повертайте підніжку всередину, поки вона не 

встане на своє місце. Якщо фіксація зажорстка, 

легенько натисніть на ручку назад. 

4. Поверніть плиту підніжки донизу. 

5. Наново встановіть ремінь для литок у відведених 

гачках . 

Щоб демонтувати підніжки: 

1. Зніміть ремінь для литок, відчепивши з обох боків гачки. 

2. Відтягніть важіль  біля місця кріплення підніжки.  

3. Поверніть підніжку назовні. 

4. Підніміть підніжку таким чином, щоб отвори  вийшли зі штифтів , які знаходяться 

в рамі.  

2.5 Обслуговування гальм 

 Ризик отримання травм 

• Гальма не призначені для сповільнення інвалідного візка під час руху. Їх варто 
використовувати виключно для того, щоб не допустити небажаного 
переміщення візка.  

• На правильну роботу гальм має вплив занадто активне їх використання і 
стирання гуми (вода, масло, бруд ...). Варто перевіряти стан гуми перед 
кожним використанням.  

• Гальма регулюються і з часом можуть зноситися. Варто перевіряти стан гальм 
перед кожним їх використанням.  

• Перед тим як підняти важіль гальм, переконайтеся, що візок знаходиться на 
плоскій горизонтальній поверхні. Ніколи не підіймайте важелі обох гальм 
одночасно.  

 
 
 
 

 
UA 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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2.6 Монтаж i демонтаж підлокітників 

Є ризик бути затисненим. Тримайте пальці, зап’ястки і одяг на 
відстані від нижньої частини підлокітника. 

 

Підлокітники інвалідного візка можна монтувати згідно з інструкцією. 

1. Змонтуйте задню трубку підлокітника в рамі  (мал. A). 

2. Переконайтеся, що підлокітник закріплений правильно. 

3. Нахиліть підлокітник наперед.  

4. Витягніть важелі   з рами доверху (мал. B). 

5. Закріпіть передню трубку підлокітника  в рамі  (мал. B). 
 

 
Щоб розкласти і демонтувати підлокітник: 

1. Натисніть важіль  i потягніть перед підлокітника  догори (мал. C). 

2. Відхиліть підлокітник назад. 
3. Щоб демонтувати підлокітник, витягніть задню частину підлокітника з  

рами  (мал. D). 

 

 

 

Щоб зафіксувати гальма: 

1. Штовхайте важелі гальм  вперед, поки не 

почуєте клік.  

Щоб відпустити гальма: 

1. Відпустіть одне гальмо, потягнувши важіль  
назад. 

2. Притримайте долонею обруч колеса, яке 

звільнилося. 

3. Звільнить друге гальмо, потягнувши важіль 

назад 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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2.7 Сідання i вставання з інвалідного візка 

 Ризик отримання травм 

• Якщо ви не можете самостійно безпечно сісти або встати з інвалідного візка, 
варто попросити когось про допомогу.  

• Ризик перевертання візка. Не можна вставати на підніжках. 
1. Поставте візок якомога ближче до крісла, дивану 

або ліжка на/з якого переміщується користувач.   

2. Переконайтеся у тому, що обидва гальма 

знаходяться в опущеній позиції.   

3. Відсуньте плити підніжок догори, 

унеможливлюючи вставання на них.  

4. Якщо переміщення має відбуватися в бік від 

візка, відхиліть підлокітник з тієї сторони догори 

(див. § 2.6). 

5. Сядьте / встаньте з інвалідного візка.  

2.8 Правильне положення тіла в інвалідному візку 

Поради щодо комфортного користування інвалідним візком: 

• Сядьте так, щоб спина була якомога ближче до спинки крісла.  

• Переконайтеся, щоб стегна знаходилися горизонтально. В разі потреби 

відрегулюйте висоту підніжок (див. § 3.6). 

2.9 Пересування в інвалідному візку 

 Ризик отримання травм 

• Зважайте на те, аби пальці не застрягли між шпицями коліс. 
• Будьте обережні під час проїзду обмеженим простором (наприклад, двері). 
• Варто бути обережним щодо контакту зі шкірою під час пересування візком за 

дуже високих або низьких температур (на відкритому сонці, сильному морозі, 
в сауні і т.п.) впродовж великого відрізку часу. Поверхня візка  може 
нагріватися або охолоджуватися до температури навколишнього середовища. 

C D 

 
 
 
 

 
UA 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 



 

10 

 

 

 

1. Відпустіть гальма. 

2. Вхопіться за обручі в найвищих їх точках. 

3. Нахиліться вперед і штовхайте поручні до випрямлення рук. Вільно поверніть руки 

назад аж до верхніх країв обручів і повторіть рух.  

2.10 Пересування похилими поверхнями 

 Ризик отримання травм 

• Похилими поверхнями варто пересуватися якомога повільніше. 

• Подумайте про наявність супроводжуючого.  Якщо у нього недостатньо сили, 
щоб контролювати візок, затисніть гальма.  

• Нахиліться вперед, щоб змістити центр тяжкості в передню частину. Це 
дозволить стабілізувати інвалідний візок.  

1. Застібніть ремені безпеки, якщо вони є.  
2. Не намагайтеся пересуватися занадто крутими поверхнями. 

Кут максимального нахилу поверхні (вверх і вниз) вказаний у 

параграфі §5. 

3. Попросіть супроводжуючого про допомогу під час пересування  

похилою поверхнею.   
4. Нахиліться вперед, щоб змістити центр ваги в передню  

частину. 

2.11 Подолання порогів або бордюрів 

2.11.1 З’їзд з порогів або бордюрів  

Ризик перевертання. Якщо у вас немає достатньо досвіду 
користування інвалідним візком, попросіть супроводжуючого 
про допомогу.  

З низького бордюра можна з’їхати, рухаючись вперед. Переконайтеся у тому, що 

підніжки не торкаються землі. Досвідчений користувач інвалідного візка може 

самостійно подолати невисокі пороги або бордюри. 

1. Втримуйте рівновагу на задніх колесах, щоб зменшити тиск 

на передні колеса. 

2. Подолайте бордюр. 

 
Вищі бордюри можна подолати, пересуваючись із допомогою супроводжуючого. 

1. Попросіть опікуна трохи нахили візок назад. 

2. Подолайте бордюр, пересуваючись на задніх колесах. 

3. Знову станьте візком на всі чотири колеса. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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Досвідчений користувач інвалідним візком може самостійно долати вищі бордюри. 

Найлегше це зробити, рухаючись спиною вперед. 

1. Оберніть інвалідний візок, повертаючи його задніми 

колесами в напрямку бордюру.  

2. Нахиліться вперед, щоб зсунути центр ваги до передньої  

частини. 

3. Наближте візок до краю бордюру. 

4. Рухаючи обручі коліс і контролюючи рухи, переміщуйте візок 

з бордюру. 

2.11.2 В’їзд на пороги або бордюри 

 Ризик перевертання. Якщо у вас немає достатньо досвіду 
користування інвалідним візком, попросіть супроводжуючого 
про допомогу. 

Щоб заїхати на поріг або бордюр за допомогою опікуна: 

1. Не допускайте, щоб підніжки торкалися краю бордюра.  

2. Попросіть опікуна відхилити візок назад настільки, щоб 

підняти передні колеса над бордюром.   

3. Відхиліться назад, зміщуючи центр ваги на задні колеса. 

4. В’їдьте передніми колесами на бордюр. 

5. Подолайте бордюр задніми колесами.  

 
Вищі бордюри можна подолати, пересуваючись спиною вперед: 

1. Оберніть інвалідний візок, повертаючи його задніми колесами в сторону бордюру.  

2. Відхиліться назад, зміщуючи центр ваги на задні колеса. 

3. Попросіть супроводжуючого втягнути візок на бордюр. 

4. Поверніть інвалідний візок у звичайне положення. 

 
Досвідчений користувач може самостійно долати бордюри: 

1. Під’їдьте до бордюру. 

2. Переконайтеся, що підніжки не торкаються бордюру. 

3. Відхиліться назад, утримуючи рівновагу на задніх колесах. 

4. Заїдьте передніми колесами на бордюр. 

5. Нахиліться вперед для стабілізації візка. 

6. В’їдьте задніми колесами на бордюр. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 

2.11.3 Подолання сходів 

Ризик перевертання. Завжди долайте сходи із допомогою  

2 опікунів. 

Сходи можна долати на інвалідному візку, якщо дотримуватися таких правил: 

1. Демонтуйте підніжки. 

2. Один з супроводжуючих має трошки відхилити візок назад. 

3. Другий супроводжуючий повинен взятися спереду за раму візка. 

4. Зберігайте спокій, уникайте різких рухів, тримайте руки в межах інвалідного візка. 

5. Долайте сходи на задніх колесах візка. 

6. Після подолання сходів вмонтуйте підніжки назад. 

2.12 Транспортування візка в автомобілі  

 Ризик отримання травм 

• Переконайтеся в тому, що інвалідний візок правильно прикріплений в 
автомобілі. Це допоможе уникнути травм пасажирів у випадку аварії або різкого 
гальмування.  

• НІКОЛИ не використовуйте лише один ремінь безпеки для фіксування пасажира 
й інвалідного візка.  

1. Демонтуйте підніжки та додаткові аксесуари. 

2. Покладіть підніжки й аксесуари у безпечному місці. 

3. Якщо це можливо, складіть інвалідний візок і зніміть колеса. 

4. Покладіть інвалідний візок у багажник. 

5. Якщо візок НЕ знаходиться у багажному відсіку, який відділений від кабіни 

пасажирів, міцно пристібніть раму візка до автомобіля. Для цього можете 

використати незадіяні ремені безпеки. 

2.13 Використання інвалідного візка у якості сидіння в автомобілі 

 

• Візок пройшов тест на аварійність, згідно з нормами ISO 7176-19: 2008 i був 
запроектований і протестований для використання лише обличчям в напрямку 
руху під час пересування в автомобілі.   

• Стегновий ремінь не призначений для використання як ремінь безпеки. 

Інвалідний візок був протестований із використанням чотирьох точок кріплення і з 3-

точковою системою кріплення пасажира. Якщо це можливо, все ж варто використовувати 

сидіння автомобіля, а візок перевозити в багажнику. 

Дії, щоб закріпити візок в автомобілі: 

1. Перевірте, чи автомобіль обладнаний відповідною системою для 

притримування візка і пасажира згідно з нормою  ISO 10542. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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2. Перевірте, чи елементи візка і фіксуюче обладнання не зіпсовані. 

3. Якщо візок обладнаний кріслом, що регулюється, i/або регульованою 

спинкою, переконайтеся, що всі названі елементи встановлені вертикально і 

пасажир теж сидить у вертикальній позиції. Якщо стан пасажира не дозволяє 

транспортувати його в такому положенні, варто оцінити всі ризики, щоб 

забезпечити безпеку людини при перевезенні. 

4. Зніміть всі наявні аксесуари: столики, обладнання і т.п. Покладіть їх у 

безпечному місці.   

5. Поставте візок передом у напрямку руху, посередині між кріпильними рейками, 

встановленими в підлозі транспортного засобу. 

6. Спершу закріпіть ремені, що знаходяться спереду візка. (Мал. 1) Місце 

кріплення позначене на інвалідному візку відповідним символом. (Мал. 2) 

7. Тягніть візок до моменту, коли ремені спереду натягнуться. 

8. Натисніть на гальма візка. 

9. Далі закрийте ремені кріплення на задній рамі візка у вказаному місці, 

відповідно до інструкції виробника системи ременів (Мал. 1). 

10. Це місце зазначене на візку відповідним символом (Мал. 2) . 
 
 

 

Мал. 1 Мал. 2 
 
 

Дії для забезпечення безпеки користувача інвалідного візка: 

1. Вийміть обидва підлокітники. 

2. Якщо є, прикріпіть до візка стегновий ремінь. 

3. Закріпіть ремені безпеки пасажира відповідно до інструкції виробника ременів. 

4. Стегновий ремінь повинен бути закріплений так, щоб кут самого ременя 

знаходився між  30 ° і 75 °  до горизонту, так як це показано нижче. 
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5. Бажано, щоб кут кріплення ременя був більшим. 

6. Налаштуйте натягнутість ременя відповідно до інструкції виробника ременів 

так, щоб користувачу візка було комфортно.  

7. Переконайтеся, що запобіжні ремені поєднуються по прямій лінії до точки 

приєднання до автомобіля, що вони ніде не заблоковані (наприклад, віссю 

заднього колеса).  

8. Встановіть підлокітники, переконайтеся, що ремені не закрутилися і 

правильно проходять від таких рухомих елементів візка як підлокітники чи 

колеса. 
 
 

Ремені не можуть 
проходити через такі 
частини візка як 

підлокітник чи колеса. 

Ремені не можуть 
проходити через такі 
частини візка як 

підлокітник чи колеса. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 

 

Інструкції, записані в цьому розділі, призначені для офіційного дилера. 

Інформацію щодо найближчих сервісних центрів або офіційних представників 

можна отримати в найближчому офісі компанії Vermeiren. 

• Є ризик застосування небезпечних діапазонів. Варто використовувати лише 
діапазони, зазначені в цій інструкції.   

• Модифікація в межах допустимого рівня регуляції може призвести до зміни 
стабільності інвалідного візка (може призвести до перехилення назад або 
набік).  

3.1 Інструменти 

Для регуляції налаштувань інвалідного візка потрібні таки інструменти: 

• Набір ключів номер 10 – 19 

• Набір ключів Аллена номер 4 – 5 

• Хрестоподібна викрутка 

3.2 Спосіб доставки 

Візок Vermeiren 708D вміщує: 

• 1 рама з підлокітниками, задніми й передніми колесами; 

• 1 пара підніжок; 

• подушки спинки і сидіння; 

• інструменти; 

• інструкція з обслуговування; 

• додаткові аксесуари (опціонально); 

• насос (тільки із пневматичними шинами). 

Перед використанням необхідно переконатися в тому, що продукт має всі елементи і 

жоден із них не пошкоджений (наприклад, під час транспортування).  

3.3 Анатомічне сидіння (ОПЦІОНАЛЬНО) 

 Ризик отримання травм 

Будьте уважні під час монтажу – не защеміть пальці. 

Варто переконатися, що сидіння є безпечно закріплене. 

Якщо було замовлене профільоване анатомічне сидіння, його 

варто розмістити на хрестовині так, щоб воно лежало 

рівномірно. В дерев’яній основі знаходяться отвори, в які 

мають увійти елементи хрестовини. Щоб скласти інвалідний 

візок, сидіння потрібно зняти, потягнувши його догори. 

3 Монтаж і регулювання 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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3.4 Анатомічна спинка (ОПЦІОНАЛЬНО) 

ЗВЕРНІТЬ УВА Ризик отримання травм 

Будьте уважні під час монтажу – не защеміть пальці. 

Варто переконатися, що спинка є безпечно закріплена. 
UA 

   
Щоб змонтувати анатомічну спинку: 

1. Відкрутіть еластичну спинку. 

2. Послабте гвинти на кронштейні спинки. 

3. Вставте спинку в кронштейни зверху. 

4. Закрутіть гвинти, тримаючи спинку за ручки. 

5. Вставте і закрутіть гвинти, які тримають спинку. 

3.5 Регулювання гальм 

Ризик отримання травм. Регулювати гальма може лише 
офіційний дилер.  

Щоб відрегулювати гальма: 

1. Встановіть колеса, як це показано в параграфі § 2.2. 

2. Відпустіть гальма, потягнувши  важелі  назад. 

3. Розкрутіть  самозаконтрювальну гайку , щоб зробити 

можливим рух гальмівного механізму трубою рами . 

4. Пересуньте гальмівний механізм трубою  в бажане 

положення (діапазон регулювання є доступний у 

межах жолобків на плиті кріплення гальм). 

5. Закрутіть самозаконтрювальну гайку . 

6. Перевірте роботу гальм. 

7. В разі необхідності повторіть записані вище дії до 

повного і правильного регулювання гальм. 

3.6 Довжина підніжок 

   Ризик отримання травм. Варто уникати контакту підніжок з підлогою.      
Утримуйте відстань щонайменше 6 см від підлоги. 

1. Послабте гвинт Аллена  на нижньому кінці 

верхньої частини опори гомілки. 

2. Встановіть зручну довжину підніжок, 

пересуваючи шестикутку внутрішню трубу назовні або 

досередини.  

3. Відповідно закрутіть гвинт Аллена . 

Довжина підніжки є мінімальною, коли труба 
підніжки міняється з шестикутної на округлу. 
Довжина підніжки є максимальною, коли ви 
дістанетеся знаку на трубі. Цей знак – пряма лінія. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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4.1 Терміни технічного обслуговування 

 Ризик травмування та пошкодження 

Ремонт і заміна деталей можуть бути проведені лише кваліфікованою особою. Варто 

використовувати лише оригінальні змінні деталі компанії Vermeiren. 
 

Перед кожним використанням 

Перевірте такі пункти: 

• Всі деталі: доступні, непошкоджені, незношені. 
• Всі деталі: чисті, див. параграф § 4.2.2. 
• Плити підніжок: добре зафіксовані. 
• Стан коліс/шин, див. параграф § 4.2.1; 
• Стан частин рами: відсутність деформацій, нестабільностей, послаблень, розкручених 

з’єднань. 
• Сидіння, спинка, подушки підлокітники: відсутня зношеність (западини, 

пошкодження, дірки). 
• Гальма: непошкоджені, справні. 
У випадку необхідності ремонту або заміни деталей, сконтактуйте з офіційним 

дилером.  
 

Щороку або частіше 

Проходити перевірку візка у офіційного дилера раз на рік або частіше. Мінімальна 

частота технічних перевірок залежить від активності використання інвалідного візка. 

Це питання варто узгодити з офіційним дилером.  

 

Зберігання 

Переконайтеся, що візок зберігається в сухому місці, щоб запобігти появі плісняви 

та пошкоджень тканинного покриття.  

 
4.2 Інструкції щодо технічного обслуговування 

4.2.1 Колеса і шини 

• Колеса повинні бути чистими і вільними від дротів, волосся, піску й інших волокон.  
• Перевірте профіль шини. Якщо протектор менший 1 мм, шини потрібно 

замінити. Для цього сконтактуйте з офіційним дилером.  
• Накачайте пневматичні шини до відповідного тиску (див. індикацію тиску на 

шинах).  

4 Технічне обслуговування 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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4.2.2 Чищення 

Ризик пошкодження, викликаний вологістю 

• Для очищення візка ніколи не використовуйте шланг з водою чи мийки 

високого тиску.  

Усі тверді частини візка протирайте вологою (але не занадто мокрою) ганчіркою. У 

випадку крайньої необхідності можна використати м’який миючий засіб для миття 

лакованих поверхонь і штучних матеріалів.  

Тканинну поверхню можна чистити водою літньої температури з  м’яким миючим 

засобом. Не використовуйте абразивні миючі засоби. 

 

4.2.3 Дезінфекція 

Ризик пошкодження 

Дезінфекцію може проводити лише кваліфікована особа. Щодо цього питання порадьтеся 

із офіційним дилером.  

 
4.3 Діагностика і вирішення проблем 

НІКОЛИ не намагайтеся відремонтувати візок самостійно. Навіть якщо ви правильно 

користуєтеся візком, може з’явитися проблема технічного характеру. Якщо з’явиться 

якась із наведених нижче проблем, будь ласка, сконтактуйте з офіційним дилером: 

• Нетипові звуки; 

• Нерівномірне стирання протектора на одній із шин; 

• Трясіння, рвані рухи; 

• Вивертання візка на одну сторону; 

• Пошкоджені або зіпсуті колеса. 

 
4.4 Термін придатності 

Середній термін використання інвалідного візка становить 5 років. Цей термін може 

бути як довшим, так і коротшим. Це залежить від частоти використання, умов 

пересування і зберігання візка.  

4.5 Закінчення терміну використання 

Після закінчення користування візком, варто утилізувати його відповідно до місцевих 

правил в сфері охорони навколишнього середовища. Найкращим способом буде 

демонтаж візка з метою полегшення транспортування частин, які можна здати на 

повторну переробку.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
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Записані нижче технічні параметри стосуються лише цього візка зі стандартним 

налаштуванням і за оптимальних зовнішніх умов.  Під час користування варто 

розглянути ці параметри. Ці значення будуть недійсними, якщо візок буде 

модифікований, пошкоджений або зношений.  

Таблиця 1: Технічні параметри 708D 

Виробник Vermeiren 

Тип Ручний інвалідний візок 

Модель 708D 

Максимальна вага користувача 120 кг 

 

Опис Розміри 

Корисна ширина сидіння 390 мм 420 мм 440 мм 460 мм 480 мм 500 мм 

Загальна ширина (залежить від ширини сидіння) 560 мм 590 мм 610 мм 630 мм 650 мм 670 мм 

Опис Мінімальні розміри Максимальні розміри 

Загальна довжина разом із підніжкою 1109 мм 

Довжина в розібраному стані без підніжки 805 мм 

Ширина в розібраному стані 280 мм 

Висота в розібраному стані 910 мм 

Загальна вага ± 18 кг 

Вага найважчої деталі 10,10 кг 

Вага частин, які можуть бути демонтовані або зняті Підніжки: 1,90 кг; Підпорки для долонь: 
1,85 кг; 

Ведучі колеса (задні): 4,15 кг 

Статична стійкість при пересування з гірки 15° 

Статична стійкість при пересування на гірку 15° 

Статична стійкість при пересуванні пласкою поверхнею 15° 

Можливість підійматися перешкодами 60 мм 

Kут нахилу сидіння 4° 

Корисна глибина сидіння 430 мм 

Висота передньої частини сидіння  490 мм 

Kут нахилу спинки 4° 

Висота спинки 420 мм 

Відстань від сидіння до підніжки 383 мм 383 мм 

Кут між сидінням і підніжкою 10° 

Кут між сидінням та підставкою під гомілки 65° 

Кут між підставкою під гомілки та підніжкою 105° 

Відстань від підлокітника до сидіння 225 мм 

Довжина підлокітника 305 мм 

Діаметр обода для рук 535 

5 Технічні параметри 
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Положення по горизонтальній осі (відхил) 21 мм 

Мінімальний радіус повороту 1619 мм 
 

Діаметр задніх коліс Krypton PU 24” 

Тиск у шинах, задні колеса (ведучі) Максимально 3,5 бара 

Діаметр поворотних коліс Krypton PU 200 мм 

Тиск у шинах, поворотні колеса Максимально 2,5 бара 

Температура для зберігання і користування +5°C +41°C 

Вологість повітря для зберігання і використання 30% 70% 

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні параметри. 
Граничні відхилення розмірів ± 15 мм / 1,5 кг / 1,5° 
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Service registration form 
 

 
 

Гарантійний талон  

Ім’я продукту: …………………………………….. 

Був перевірений (П), обслужений (О), відремонтований (В) або продезінфікований (Д): 
 

Дилер (штамп): 
 
 
 
 

 
Тип виконаних робіт: П/О/В/Д 

Дата: 

Дилер (штамп): 
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ТОВ НВЦ «Антей ЛТД» 
03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24 

тел. +38-044-400-04-26 
http://anteymm.com.ua/ 

anteymm@ua.fm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інструкція для офіційного дилера 
Ця інструкція є невіддільною частиною продукту і мусить бути 
додана до кожної проданої одиниці.   
Версія: D, 2019-03 

Всі права захищені, включно із перекладом. 
Жодна частина цієї інструкції не може бути відтвореною у будь-якій формі 
(друк, фотографія, відео або будь-який інший спосіб) без письмової згоди 
фірми, також не може бути відтворена, скопійована або поширена за 
допомогою електронний пристроїв.  
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