
Устройство за изкачване на стълби модел DW-11D





Технически характеристики: 

Модел DW-WCL01 

Продуктов размер(Д*Ш*В) 63*56*112cm 

Сгънат размер (Д*Ш*В) 112*46*30cm 

Размер на опаковка 
(Д*Ш*В) 

120*60*35cm 

Товарен лимит 200 кг 

Нетно тегло 33 кг 

Тегло с опаковката 49 кг 

Регулиране на височината 112 см до 171 см с 6 позиции за регулиране 

Мощност на мотора 120w 

Изходно напрежение 20-29.4v

Входно напрежение 110-240v

Ампераж на мотора 13.9A 

Напрежение на батерията 24v 

Ъгъл на веригите Ъгълът на веригите е с три позиции 

на нагласяне, подходящи за 

различни подови настилки 



Обща информация: 

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. Голяма възможност за регулация в ширина за по-безопасно и бързо 
превозване на пациента;

4. Устройството е изработено от високоустойчива алуминиева сплав;

5. Размерът на колелата на устройството е 20мм;

6. Плъзгаща се система за регулация в ширина;

7. 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 черния бутон.

• 0 означва 
„изключено“

• I означва „включено“



2. Натиснете червеният 
бутон, за да проверите 
заряда 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 кабела в 
буксата за зареждане;

2. Заредете батерията;

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



Приготвяне на устройството преди употреба 

Разгъване 

Разгънете устройството и фиксирайте носещата плоскост посредством 

фиксиращите болтове. 

Регулиране височината на дръжката 

• Натиснете червения лост, както е показано на снимката, за да 
освободите дръжката. Сега може да регулирате височината на 
дръжката спрямо височината на оператора на устройството.

• След като сте избрали подходящата за оператора височина 
освободете червения лост.



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

Регулиране на опората за глава 

Натиснете черния лост. След като сте регулирали височината, освободете 

лоста. 



Регулиране на устройството спрямо количката 

За да захванете количката към устройството, е необходимо да 

нагласите залавния механизъм. Развивате черните врътки, намиращи се 
от двете страни на дръжката. След това местите навън или навътре, 
докато нагласите механизма за ширината на количката, след което ги 

завивате, за да не се местят. 

Ако е необходима допълнителна корекция, може да я направите като 

натиснете лоста, за да освободите куката. Пускате лоста и тя се 

застопорява в желаната позиция. 

Регулиране на устройството спрямо количката 

Шината-носач, върху която се слага задното колело, може да се 

регулира в ширина. Трябва да развиете винтът, който застопорява 



шината, и да я преместите наляво или надясно, за да пасне на ширината

на Вашата инвалидна количка. След като сте регулирали ширината,
завивате винта.

Управление на устройството за изкачване на стълби 

1. Включете електромотора

2. Натиснете копчето в позиция „ I “

3. Натиснете копчето „Power“ и изчакайте да светне зелената лампа.

4. Натиснете копчето „UP“ и натиснете устройството назад, за изкачване
на стълби.

5. Натиснете бутона „Down“ за слизане по стълби.

Изкачване на стълби 

Обезопасете количката и човека в нея. Застанете зад устройството и го

приближете до стълбите. Нека веригите застанат до ръба 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 ръба на площадката. Спрете 

и наклонете дръжката назад до около 30 градуса. Натиснете „Down“ и 

задръжте ъгъла, докато веригите легнат на стъпалата. Когато устройството 

вече докосне долната площадка, спрете и избутайте дръжката напред така 

че устройството да легне на носещата платформа.  

Почистване 

Почиствайте винаги частите на устройството за изкачване на стълби с чист 

парцал или четка и 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 обезопасяващия колан. 

• Избягвайте рязката смяна на посоки, когато управлявате устройството, 
понеже има риск това да доведе до нараняване на пациента. 



• 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. 

Компанията 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. 

Компанията е специализирана в производство на средства за първа 
помощ и проивзежда над 100 разновидности на носилки за линейки, 
устройства за изкачване на стълби, носилки, военни носилки, шини/
вериги за сцепление, одеяла за спешни случаи и др. 

Компанията също така произвежда болнично оборудване, включително: 
болнични легла, операционни маси, посетителски столове, кушетки за 
преглед, медицински колички и др. 

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




