
Устройство за изкачване на стълби DW-ST003C(MINI)



Model DW-ST003C(MINI)

Цвят Жълт

Материал Алуминий 

Разгънат （Д*Ш*В) 85cм*55cм*146cм(±3.5cм)

Сгънат （Д*Ш*В) 97cм*55cм*37cм(±3.5cм)

Размер на 
опаковката      
（Д*Ш*В)

109cм*51cм*28cм(±2cм)

Нетно тегло 26±2 kг

Тегло с опаковката 35±2 kг

Размер на 
предно/задно 
колело

3"/5"

Товароносимост     169kг

Мощност на мотора 24V 200W

Капацитет на 
батерията

24V/13.6Ah



1. Устройството е предназначено за изкачване и слизане на стълбища в 
болници, спешни центрове, пожарни и жилищни сгради; 

2. Устройството е предназначено за употреба във високи сгради за 
превозване на пациенти;

3.Устройството е изработено от високоустойчива алуминиева сплав;

4.Дръжката се регулира във височина като по този начин се осигурява 
комфорта на оператора;

Проверете заряда на батерията

1. За да включите/изключите устройството използвайте черният бутон.

• 0 значи „изключено“

• I значи „включено“

2. Натиснете червеният бутон за да проверите зарядът на батерията.



• 1-ят диод= 25% заряд

• 2-ят диод= 50% заряд

• 3-ят диод= 75% заряд

• 4-ят диод = 100% заряд

Зареждане на батерията

1. Включете кабелът в буксата за зареждане

2. Заредете батерията

3. Когато зарядът на батерията е 100% извадете кабелът от буксата



Приготвяне на устройството преди употреба

Разгъване

  

 

 Освободете обезопасяващият колан и натиснете седалката надолу. След 
това натиснете подкрачника надолу.

Регулиране височината на дръжката



• Натиснете червеният лост както е показано на снимката за да 
освободите дръжката. Сега може да регулирате височината на 
дръжката спрямо височината на операторът на устройството.

• След като сте избрали подходящата за операторът височина 
освободете червеният лост.

• В зависимост от височината на операторът могат да се изберат 6 
височини на дръжката.

Регулиране на ъгълът на веригите

Разгънете веригите като натиснете долната червена дръжка по посока на 
стрелката. Това ще освободи заключващият механизъм на веригите.



    

Управление на спирачките

Натиснете с крак червеното капаче на спирачния механизъм за да 

пуснете спирачките.

Управление на устройството за изкачване на стълби



1. Включване на електромотора

2. Натиснете копчето в позиция „ I “

3. Натиснете червеното копчето за да светне зелената лампа. 

4. Натиснете копчето „UP“ и натиснете устройството назад за да можете 
да изкачвате стълби. 

5. Натиснете бутонът „Down“ за да можете да слизате по стълбите.

6. С натискане на бутоните „ + “ и „ - “ се регулира скоростта на изкачване.
Колкото по- висока е скоростта, толкова повече намалява пробегът на 
устройството. 

 

Изкачване на стълби

Обезопасете количката и човекът в нея. Застанете зад устройството и го 
приближете до стълбите. Нека веригите застанат до ръбът на първото 
стъпало, след което приложете сила върху дръжката в посока надолу за да 
легнат веригите върху стъпалата. Натиснете копчето „UP“ и започнете 
изкачването. Операторът върви с гръб срещу стъпалата, а устройството го 
следва. Когато веригите стъпят на площадка задръжте дръжката на около 30 
градуса наклон и изминете около 50см по площадката. Това изискване е 
необходимо за да има достатъчно място, на което да стъпят колелата след 
като отпуснем дръжката напред. 

Слизане по стълбите

Приближете устройството максимално близо до ръбът на площадката. 
Спрете и наклонете дръжката назад до около 30 градуса. Натиснете „Down“ и
задръжте ъгълът докато веригите легнат на стъпалата. Когато устройството 
вече докосне долната площадка спрете и избутайте дръжката напред така, че
устройството да легне на носещата платформа. 



Внимание

В случай на авария или изчерпан заряд на батерията, устройството може да 
се повдигне от двама оператори и да се изкачи стълбището. За да може да 
се използва устройството от операторите е необходимо да се повдигнат 
задните дръжки. За да се случи това, трябва да се освободи всяка една от тях 
чрез натискане на червеният лост, след като се натисне повдигаме дръжката 
нагоре докато изщрака. 

За да може да се включи и вторият оператор е преместването на пациента и 
устройството трябва да се издърпан и дръжките, които се намират отпред на 
устройството. За да направим това нещо е необходимо да освободим всяка 
дръжка  чрез натискане на червеният бутон и  да я издърпаме напред докато 
изщрака. 



Почистване

Почиствайте винаги частите на устройството за изкачване на стълби с чист 
парцал или четка, и със сапунена вода. Може да изплакнете и с чиста вода и 
да подсушите със сгъстен въздух. Не използвайте вещества на основата на 
белина или фенол. 

ВНИМАНИЕ

Никога не оставяйте устройството без надзор и с човек на него. Винаги 
използвайте обезопасяващият колан.

ВНИМАНИЕ

Избягвайте рязката смяна на посоки, когато управлявате

устройството, понеже има риск това да доведе до нараняване

на пациента.



ВНИМАНИЕ

Неправилната поддръжка и експлоатация на устройството

може да доведе до злополука. Използвайте уреда, както е

описано в ръководството.

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Dragon Industry (ZJG) Co.,Ltd създадена с цел да създаде най-високото ниво 
на качество и обслужване, което тази област някога е виждала.

Това е водещ доставчик на медицински, здравни продукти, обслужващи 
всички сегменти на пазара на здравеопазване, включително болници и 
клиники, старчески домове и заведения за дългосрочни грижи, частни 
медицински практики и др.

Специализирани сме в:

Производство на средства за първа помощ: Имаме повече от 100 
разновидности на носилки за линейки, устройства за изкачване на стълби, 
носилки, военни носилки, шини/вериги за сцепление, одеяла за спешни 
случаи и др.

Болнично оборудване: болнични легла, операционни маси, посетителски 
столове , кушетки за преглед, медицински колички и др.

Нашата цел е:

Разумна цена, високо качество, навременна доставка, най-добро
обслужване, защото животи зависят от това.


	Управление на спирачките

