Nevtus Comfort

R170

Kullanım Kılavuzu

Önsöz
Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
• Bu kılavuzda, kullanım talimatları ve montaj talimatları bulunur.
• Bu kılavuz Akülü Tekerlekli Sandalye olan Nevtus Comfort R170
modelimiz için geçerlidir.
• Bu kılavuzu uygun bir yerde saklayınız. Bu ürünü başkaları
kullanacaksa lütfen bu kılavuzu diğer kullanıcılara da gösteriniz.
• Bu kılavuzdaki ek açıklamalar ve şekiller kalite iyileştirme veya
değişen tasarım nedeniyle gerçek parçalardan biraz farklı
olabilir.
• Herhangi bir belirsizlik veya sorunuz varsa satıcınıza başvurun.
• Bu ürünün yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir.
Güvenli olmayan kullanım, kendinize ve başkalarına ya da ürüne
zarar verebilir.
• Bu ürün sadece 1 kişiyi taşımak için tasarlanmıştır.
Bu kılavuzda kullanılan semboller;
Uyarı sembolü: Bu sembolün yanındaki talimatları yakından
takip edin. Bu talimatlara dikkat edilmemesi, fiziksel yaralanmaya
neden olabilir veya ürün ile çevreye zarar verebilir.

Güvenlik Talimatları
• Ürünü kullanıcı üzerinde denemeden önce, boşta kullanarak,
ürün kullanımı konusunda ustalaşın.
• Ürün refakatçi yardımı ile kullanıma uygundur. Refakatçi
olmadan kullanım sağlamayın.
• Ürün ev içi ve dış alanlarda kullanıma uydur. Çamurlu, patika,
kumlu yol, çakıl, vb. gibi kötü yol koşullarında ürünü
kullanmayınız.
• Ürün sadece kişisel kullanım içindir, farklı amaçlar için
kullanmayınız.
• Ürünün parçalarını veya malzemelerini rastgele değiştirmeyin.
Refakatçiler için Uyarılar
• Ürünü kullanmadan önce kullanıcının doğru
pozisyonlandığından emin olun.
Onarım ve Modifikasyon
• Onarım ve modifikasyon gerekliyse, lütfen satıcınıza başvurun.
Ürün üzerinde kendiniz değişiklik yapmayınız, bu durum kaza
veya arızaya yol açabilir.

A1: Başlık
A2: Refakatçi Barı
A3: Sağ – Sol Kolçak
A4: Kumanda Ayar Barı
A5: A-B Akü Bağlantı Soketleri
A6: Motor Anahtarı
A7: Sırt Yatırma Kolu
A8: Akü Güvenlik Barı
A9: Akü Güvenlik Barı Starknobları
A10: Denge Tekerleri

Montaj Talimatları
Ürünün koliden sırtı katlı şekilde aşağıdaki görsel gibi çıkmaktadır.

Oturak Ünitesinin Sırtını kaldırmak için, aşağıdaki görselde yer alan Sırt Yatırma
Kolunu çekerek (A14) oturak ünitesini dikey konuma getirip, ihtiyaç duyulan
durumda sırtına açı verebilirsiniz.

geçiriniz.

Başlık (A1) montajı için, (A1) i görseldeki gibi başlık yuvalarına

Ayaklık montajı için aşağıdaki görselde belirtildiği gibi Ayaklık Kilidi (A13) basılı
konumdayken Ayaklık Mili (A11), Ayaklık Yuvasına (A12) denk gelecek şekilde
dıştan içe doğru takılır ve ayaklık orta merkezdeyken (A13) bırakılır.

A-B Akü Bağlantı Soketleri (A5) aküden kumandaya güç aktarımını
sağlamaktadır. Soketlerin takılı olmaması durumunda kumandaya enerji
gelmeyeceği için, Akülü Tekerlekli Sandalyeniz hareket etmeyecektir. A-B Akü
Bağlantı Soketlerini aşağıdaki görseldeki gibi takabilirsiniz.

Aküleri değiştirme ihtiyacınızda, Akü Güvenlik Barı Starknoblarını (A9) sökerek
Akü Güvenlik Barı (A8) çıkartınız daha sonra A-B Akü Bağlantı Soketlerini (A5)
çıkartarak aküyü ürün üzerinden sökebilirsiniz.
Aküyü tekrardan ürüne takmak için akü kabında bulunan dişlerin akü barına
aşağıdaki sağda bulunan görseldeki gibi geçtiğinden emin olunuz.
İşlemler bittikten sonra mutlaka aküler (A8) ile sabitlenmelidir.

Motor Anahtarları (A6) ürünü manuel veya motorlu olarak kullanımını sağlar. Her iki tarafta
da bulunan (A6) ları çevirerek, motordan akımı kesebilir veya devreye sokabilirsiniz.

Sağ-Sol Kolçaklar (A3) yukarı doğru kaldırarak 90˚
dikey konuma getirebilirsiniz.

seviyesini soldaki

Denge Tekerlerinin (A10) yükseklik
görseldeki gibi Denge Teker Pimini (A22)
çekerek ayarlayabilirsiniz.

Şasenin sağ alt tarafında bulunan
Tilt Amortisörünü sağdaki görseldeki gibi
aşağıya indirerek ürünü tilt edebilirsiniz.

Kumanda Kullanımı

A15: Şarj Göstergesi
A16: Korna Tuşu
A17: Hız Düşürme Tuşu
A18: Açma Kapama Tuşu
A19: Hız Göstergesi
A20: Hız Arttırma Tuşu
A21: Joystick

Şarj Aleti Kullanımı aşağıdaki görseller gibidir.

Garanti Belgesi
Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım kılavuzunda yer alan
üzerinde satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, garanti uygulaması sırasında
değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın garanti süresi içerisinde, kullanıcı hatalarından kaynaklanmayan durumlarda gerek
malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. ve 12. maddesinde yer
alan seçimlik hakları saklıdır.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi
gereği hizmet süresi Çocuk Arabaları ve Pusetleri için 5 yıl, Tekerlekli Sandalyeler ve Engelliler
için Akülü Araçlar için 10 yıldır.
Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat
yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal
edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kullanıcı veya refakatçıların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uymayan kullanımlardan
kaynaklanan hatalar ve oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.

Üretici ve İthalatçı Firma Bilgileri
Şirket Ünvanı: Ra-me Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: 129/3 sok. No: 10 4. Sanayi Sitesi Evka 3 Bornova İzmir Türkiye
İletişim Bilgileri: 0(232) 421 72 63 info@rameworld.com

Firma Yetkilisinin Kaşe ve İmzası

Malın Cinsi:
Marka:
Model:
Seri No:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

