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الغرض من املنتج

كريس  Pantheraاملتحرك مخصص لألشخاص الذين يحتاجون إىل كريس متحرك سهل االستخدام يف حياتهم اليومية ميكن
الجلوس عليه بشكلٍ مريح ووضعٍ جيد .وقد روعي يف تصميمه متكني املستخدم من رفعه ووضعه يف سيارته بسهولة.
الستخدام كريس  Pantheraالخاص بك بأفضل طريقة ،يجب عليك (أو عىل أي مقدم رعاية ٍ
موص مالئم) ضبط الكريس
حتى تتمكن من الجلوس يف وضع جيد وقيادته بشكل مريح وتحقيق التوازن حسب احتياجاتك .راجع تعليامت املستخدم.

تحذير!

كريس  Pantheraاملتحرك سهل االستخدام للغاية ولكنه أيضً ا سهل االنقالب إىل الخلف .إذا مل تكن معتادًا عىل استخدام
الكريس املتحرك ومل يكن الكريس مزودًا بأدوات الحامية من االنقالب ،فقد تتعرض إىل السقوط للخلف بسهولة إذا قمت
بحركة كبرية بجسمك أو حركة رسيعة بعجالت القيادة .يُرجى مالحظة! ال يوجد بكلٍ من الطرازين
 Panthera Xو ،U3 Lightاملخصصني للقيادة املتقدمة جدًا أدوات للحامية من االنقالب.

S3

أدوات الحامية من االنقالب (منشورة)
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االستخدام

عندما تحتاج إىل نقل الكريس يف سيارة ،اخلع عجالت القيادة وقم بطي ظهر الكريس إىل األمام وارفع
األجزاء داخل املركبة.

إزالة عجالت القيادة

ميكن إزالة عجالت القيادة عن طريق الضغط ألسفل عىل الزر املوجود
يف مركز العجلة ،انظر الشكل  .1ميكنك بعد ذلك سحب العجالت
للخارج بشكل مستقيم .إلعادة تركيب العجالت مرة أخرى ،اضغط
أول عىل الزر ألسفل ،ثم قم برتكيب العجالت يف مكانها .حرر الزر وقم
ً
بسحب العجالت للخارج للتأكد من تركيب العجالت بشكلٍ صحيح
وخروج الزر.
الشكل  .1املحور.

طي ظهر الكريس

بإمكانك طي ظهر الكريس عن طريق سحب حبل ( )1قفل الظهر
(انظر الشكل  )2ثم طي ظهر الكريس ( )2لألمام/لألسفل .قد تحتاج
أول إىل إزالة وسادة املقعد والواقيات الجانبية قبل طي ظهر الكريس.
ُ
لجعل ظهر الكريس يف الوضع القائم ،تحتاج فقط إىل فرده حتى
النهاية ويقوم قفل الظهر تلقائ ًيا بقفل ظهر الكريس يف الوضع القائم.
ال توجد ميزة قفل الظهر يف الطرازين  Panthera Xو :U3 Lightيتم
طي الظهر لألمام بدون فتح أي أقفال.

الشكل  .2ظهر الكريس.
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أدوات الحامية من

االنقالب (ال توجد هذه امليزة يف  Panthera Xو)U3 Light

يف السلسلة :S3
ميكنك تدوير أداة الحامية من االنقالب نحو الخارج أو الداخل مبفردك دون
مساعدة ،عندما تجلس عىل الكريس ،عن طريق الضغط ألسفل عىل املقبض ()1
ولفه .عندما ترغب يف تنشيط أدوات الحامية من االنقالب ،قم بتدويرها نحو
الخارج بحيث تشري إىل الخلف.
قم بتعديل الخلوص األريض ( )3عن طريق ضبط قضيب العجلة ( )2عىل أحد
األوضاع الخمسة.
يُرجى مالحظة! يجب عدم استخدام أداة الحامية من االنقالب باعتبارها "قضيب
لإلمالة" لرفع عجالت الكريس املتحرك األمامية لتجاوز العتبات واألرصفة وما إىل ذلك.
يف السلسلة :S2
عندما تكون أدوات الحامية من االنقالب يف وضع النرش (موجهة للخارج) ،ميكنك
ضبط الخلوص األريض عن طريق ضبط قضيب العجلة عىل أحد األوضاع األربعة
املوضحة يف الشكل .3
ميكن إعادة توجيه أداة الحامية من االنقالب نحو الداخل تحت الهيكل يف حالة
عدم الحاجة إليها .وميكنك القيام بذلك عن طريق الضغط عىل أداة الحامية من
االنقالب ألسفل يف اتجاه األرض وتدويرها للداخل تحت املقعد .عندما تقوم بلف
أداة الحامية من االنقالب للخارج لنرشها ،تأكد من أن تأمني قفلها يف وضع النرش.

الشكل  .3أدوات الحامية من االنقالب (السلسة  S2الواردة أدناه)

لتعلم قيادة الكريس املتحرك عن طريق العجالت الخلفية ،يتعني ضبط أدوات
الحامية من االنقالب عىل وضع مرتفع يسمح برفع الكريس يف وضع متوازن.
ميكنك القراءة عن عمليات الضبط األخرى التي ينبغي القيام بها يف الكريس يف
تعليامت املستخدم .عندما يتم ضبط الكريس املتحرك بشكلٍ صحيح ،يكون سهل
التحريك وال يقوم بالقفل يف أي اتجاه .إذا مل يكن الكريس يتحرك بسهولة،
اتصل بنا عىل .Panthera AB
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السالمة

روعي يف تصميم كرايس  Pantheraاملتحركة ضامن سهلة االستخدام قدر اإلمكان .وترتبط سهولة االستخدام هذه برسعة
االستجابة "لألوامر" مع أقل مقاومة .فإذا ما أعطيت الكريس األمر الخطأ ،فإنك قد (عىل سبيل املثال) تبدأ االنقالب للخلف
إذا مل يكن لديك أدوات الحامية من االنقالب .ومن املمكن أن يتعرض الكريس املتحرك لالنقالب؛ وهذا أمر ينبغي وضعه يف
االعتبار دامئًا عند مناولة/استخدام الكريس املتحرك.
جمعنا ،فيام ييل ،بعضً ا من الحقائق التي يجب معرفتها ألغراض السالمة.

التوازن وحساسية االنقالب

يُعد وضع عجالت القيادة وزاوية ظهر الكريس والتعديالت عىل وسائد ظهر الكريس من أكرث العوامل املؤثرة يف إمكانية
انقالب الكريس.

ويف  Panthera Xو ،U3 Lightفإن التصاق الظهر بالهيكل هو أكرث ما يؤثر عىل التوازن.
تحذير! اعتامدًا عىل وضع التوازن الذي يتم الضبط عليه ،قد ينقلب الكريس يف حالة وجوده عىل سطح منحدر .يف حالة عدم
شعورك باألمان فيام يتعلق بثبات الكريس ،استخدم وسائل الحامية من االنقالب أو حرك عجالت القيادة إىل الخلف.

الكوابح

ال تعمل وظائف الكوابح جيدا ً يف حالة انخفاض ضغط الهواء يف اإلطارات أو إذا كانت اإلطارات بالية .افحص الكوابح عند
التغيري إىل نوع مختلف من اإلطارات فقد تختلف األبعاد.
الكوابح مقصود منها أن تكون كوابح وقوف وليس كوابح خدمة.

وضع الجلوس

ميكن أن يؤدي جلوسك يف وضع خاطئ أو إذا كان ضغط الواقيات الجانبية شديدًا عىل فخذيك إىل إصابتك بكدمات .إذا
ساورك الشك ،اتصل عىل مقدم الرعاية الذي أوىص باستعامل الكريس.
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الركوب

السفيل من مسند القدم واألرض أقل من  40ملم ،فقد يعلق مسند القدم عن أي تحدب/نتوء
إذا كانت املسافة بني الجزء ُ
عىل األرض مام قد يتسبب يف سقوطك لألمام.
ويف حالة نرش أدوات الحامية من االنقالب والسري عىل حافة رصيف ،فقد تصطدم أدوات الحامية من االنقالب بالرصيف
مام يتسبب يف السقوط .إذا ساورك القلق من إمكانية حدوث ذلك ،قم بطي أدوات الحامية من االنقالب واطلب املساعدة.

نقاط الربط املخصصة للنقل

يجب متييز نقاط الربط املخصصة لنقل الكريس بشكلٍ واضح عن طريق وضع ملصقات .يف حالة الحاجة إىل نقل الكريس،
راجع القسم ذا الصلة يف تعليامت املستخدم ،واطلب من  Panthera ABملصقات التمييز.

الحركة/الرفع

يتميز الكريس بقلة وزنه وهذا ما يجعل باإلمكان تحريكه من أحد الجانبني
عندما يكون يف وضع الكبح ،إذا رغبت يف ذلك .إن مل تكن متيق ًنا من هذا
األمر ،فإنه يجب التدرب عىل هذه الطريقة مع مقدم الرعاية املويص
بالكريس.

جالسا عليه ،يجب رفعه دامئًا
يف حالة الحاجة إىل رفع الكريس واملستخدم ً
من إطار الكريس .نقاط الرفع املناسبة موضحة يف الشكلني  4و.5

الشكل .4

الشكل  4جميع الكرايس عدا Panthera Swing
الشكل  5كريس Panthera Swing

● نقاط الرفع (األسهم الكبيرة الحمراء)
● نقاط الرفع من حزام الخصر (األسهم الصغيرة الخضراء)
الشكل .5
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الصيانة

ُصمم  Pantheraبحيث ال يحتاج تقريبًا إىل الصيانة .ومع ذلك ،هناك بعض األجزاء التي ستحتاج إىل فحصها بانتظام.

ستحتاج مرة واحدة يف الشهر إىل:

 مسح الهيكل باستخدام صابون غسل السيارات أو صابون غسل األطباق وقطعة قامش مبللة .إذا كان من الصعب إزالةاألوساخ ونحوها ،ميكن استخدام مزيل شحوم .بعد ذلك ،قم بتشحيم جميع األجزاء املتحركة.
 نظِّف موضع التقاء العجلة األمامية بالشوكة .يرتاكم الشعر واألتربة وما إىل ذلك يف هذا املوضع غال ًبا وهو ما قد يتسببيف تلف محامل الكريس .راجع تعليامت املستخدم.
 قم بتشحيم محور عجلة القيادة .اخلع العجلة ،ثم ضع قطرات قليلة من الزيت فوق املحور. انفخ اإلطارات (انظر تعليامت املستخدم) .يجب أن يبلغ ضغط اإلطارات  8كجم/بار.وخاصة يف موضع ربط ظهر الظهر؛ وأحكم ربطها ،عند االقتضاء.
 افحص جميع الرباغي والصواميل،ً
 -افحص للتأكد من عدم وجود تلف بالكريس يف أي مكان .يف حالة وجود أي تلف ،اتصل بنا يف  Panthera ABعىل الفور

ستحتاج مرتني يف العام إىل:

 تشحيم األجزاء املتحركة من الكابح بقليلٍ من قطرات الزيت. -تشحيم الجلبة عند نقطة اتصالها بالظهر بقليلٍ من قطرات الزيت.

 -غسل مواد التنجيد مبنظف آالت  ،°60عند االقتضاء.
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