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Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu na wszelkie 

wady produkcyjne produktu na terenie całej Unii Europejskiej. 

Gwarancja wygasa w przypadku jakiejkolwiek próby naprawy lub 

interwencji przeprowadzonych przez osobę inną niż upoważniony 

personel. Wszelkie szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniem 

lub niewłaściwym użytkowaniem wózka, niezgodnym z tym, co 

określono w instrukcji obsługi, lub brakiem konserwacji produktu 

zgodnie z instrukcją obsługi nie podlegają gwarancji. Do zgłaszanej 

szkody zawsze należy dołączyć dowód zakupu lub fakturę lub inny 

dowód potwierdzający datę zakupu i krótki opis opis wykrytej usterki. 

Dystrybutor: 

mdh Sp. z o.o. 

ul. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź 

www.mdh.pl 

Wytwórca: 

Movi SpA Via Dione Cassio 15, 

Milano www.movigroup.com 

wimedinfo@movigroup.co

13. WARUNKI GWARANCJI

WÓZEK BETA
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12. SYMBOLE I WZÓR ETYKIETY

Wyrób zgodny ze standardami 
dyrektywy medycznej 93/42 / EWG

WYTWÓRCA

ROK PRODUKCJI MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE

PRZEZNACZNIE 
TYPU B NR PARTII 

ZAPOZNAJ SIĘ Z 
INSTRUKCJĄ 
UŻYWANIA

PODWÓJNA IZOLACJA

OSTRZEŻENIE
ZALECENIA I DOBRE PRAKTYKI

UŻYWANIA WYROBU

NR KATALOGOWY MAKSYMALNA WAGA
UŻYTKOWNIKA

3

Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za zakup wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego BETA 
i zaufanie, jakim obdarzyli  państwo nasz produkt. Wózek spacerowy BETA 
został opracowany, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort 
i bezpieczeństwo i nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Wózek spacerowy BETA spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 93/42 / EWG 
dla wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także 
jest klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I. Niniejsza instrukcja obsługi 
zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których należy w pełni 
przestrzegać. Wszystkie osoby zaangażowane w korzystanie z wózka BETA 
muszą znać całą zawartość tej instrukcji i przestrzegać zawartych w niej 
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie!

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia 
w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Movi SpA i MDH sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użyciem

wyrobu lub za użycie wyrobu w innym celu niż jest to opisane 
w niniejszej instrukcji.

1. INFORMACJE OGÓLNE

MAKSYMALNA WAGA
UŻYTKOWNIKA

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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Przed każdym użyciem zalecamy sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia 
i upewnienie się, że nie jest ono uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie będzie 
używane przez dłuższy czas, należy dokładnie sprawdzić stan wszystkich jego 
elementów i przeprowadzić niezbędną konserwację. Regularnie sprawdzaj 
wszystkie zużyte części (koła, hamulce, tapicerka siedzeń i oparć, podnóżek 
itp.). Jeśli wózek jest uszkodzony, nie używaj go i skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub wyspecjalizowanym centrum pomocy / serwisem.

Ostrzeżenie!
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka to 50 kg.

Nigdy nie przekraczaj tej wagi.

Aby uniknąć szkód materialnych, wózka lub jego użytkownika, należy 
przestrzegać następujących ostrzeżeń:

 Nie używaj wózka na piasku, nierównych terenach, mokrych i bagnistych
powierzchniach lub na powierzchniach o małej przyczepności.
 Zablokuj hamulce podczas korzystania z wózka w windzie i podczas 
wysiadania
 Wózek można przewozić wszystkimi pojazdami, w tym pojazdami 
specjalnie przystosowanymi i / lub do transportu wózka, jednak odbywa się to 
na własne ryzyko.
 Podczas transportu wózek nie może służyć jako siedzisko w pojeździe.
 Nigdy nie używaj wózka, gdy jest zepsuty.
 Nigdy nie mocuj niczego do kół.
 Nie pchaj wózka, jeśli zaciągnąłeś hamulce. 
 Nie pozwól dziecku stawać na podnóżku. Może to spowodować 
przewrócenie się wózka, a w rezultacie uszkodzenie wózka i / lub zranienie 
dziecka.
 Składając i rozkładając wózek zwróć dodatkową uwagę na ręce. Upewnij 
się, że nie zostaną przypadkowo zmiażdżone.
 Wózek może być używany jednocześnie przez jedną osobę. 
 Nagła zmiana kierunku może spowodować przewrócenie się wózka. Unikaj 
tego, pchając wózek w tym samym kierunku.

2. OSTRZEŻENIA
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Wytwórca (producent) zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym 
momencie i bez uprzedzenia, w razie potrzeby: komponentów, wagi, 
rozmiarów i cech swoich produktów. Wszystkie dane, wymiary i pomiary 
w tej instrukcji są przybliżone. Movi S.p.A nie może być pociągnięta do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem wózka lub używanym w innym celu niż określonym w 
niniejszej instrukcji. 

Adres wytwórcy Movi S.p.A:

Adres：Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel.：+39 02 509051

E-mail：infowimed@movigroup.com

Aby zamówić części zamienne prosimy o kontakt z producentem 
lub sprzedawcą (mdh sp. z o. o., www.mdh.pl).

Zapraszamy do udziału w ochronie środowiska zgodnie z krajowymi i / lub 
lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów. W sprawie utylizacji 
materiałów należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi 
za utylizację odpadów. Informacje te są udostępnianie bezpłatnie lub 
alternatywnie można skontaktować się ze sprzedawcą. Przestrzeganie  
przepisów dot. ochrony środowiska przyczynia się do oszczędzania cennych 
zasobów i uniknięcia potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi 
i na środowisko naturalne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
urządzenia przed utylizacją należy je zdezynfekować lub zutylizować jako 
odpady specjalne.

11. UTYLIZACJA

10. NOTA PRAWNA

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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9. PRZEGLĄD TECHNICZNY STANU WÓZKA

CZYNNOŚCI KONSERWACJI

• Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych 
elementów wózka (kół, śrub, zaciskowych blokad). 

• Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z elementów tapicerki 
wilgotną ściereczką.

• Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie 
ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości.

• Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej 
wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w 
połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę 
parametrów użytkowych i estetycznych.

• Nie wystawiaj wózka na działanie ekstremalnych warunków 
pogodowych (deszcz, śnieg bardzo silne słońce), gdyż pewne 
elementy mogą zmienić kolor.

• Wózek posiada pokrycie (pokrycie to element tapicerki 
mający najbliższy kontakt z dzieckiem, nie posiada elementów 
usztywniających), które można prać ręcznie w temperaturze do 
30˚.

5

Movi Spa - Wimed Division nie gwarantuje sprawnego działania 
i bezpieczeństwa urządzenia w przypadku zastosowania 
nieoryginalnych podzespołów.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w wózku bez opieki. Upewnij się, że przez 
cały czas dziecko w wózki jest w zasięgu wzroku.

Zawsze używaj pięciopunktowych pasów. Zapobiegnie to wypadkowi i / 
lub wysunięcia się z wózka. W ten sposób dziecko uniknie poważnych 
obrażeń.

Upewnij się, że wózek zawsze stoi na czterech kołach na ziemi.

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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Wózek jest wyposażony w różne komponenty i części. Zalecamy zapoznanie 
się z tymi komponentami i częściami przed przeczytaniem niniejszej instrukcji 
obsługi. Wózek Beta to wygodne urządzenie, wykonane z wysokiej jakości 
materiałów. Jest dostarczany z pięciopunktowym pasem bezpieczeństwa i 
regulowanym podnóżkiem, a także z szeroką gamą akcesoriów, w tym 
poduszkami bocznymi i ocieplaczem na nogi.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Osłona przeciwdeszczowa
5 - punktowy pas bezpieczeństwa
Podnóżek
Wyściełane siedzisko
Składany daszek
Hamulce nożne

3. OPIS PRODUKTU
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Konserwacja

Wózek wymaga regularnej konserwacji, która jest niezbędna, aby zapewnić 
użytkownikowi długi i optymalny komfort. Źle utrzymany wózek spowoduje 
wiele problemów technicznych i nie będzie objęty gwarancją. W przypadku 
jakiejkolwiek usterki skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wykonania 
niezbędnych napraw

Movi Spa - Wimed Division nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania 
i bezpieczeństwa wózka w przypadku zastosowania nieoryginalnych 
podzespołów.

Czyszczenie

Czyszczenie wózka jest ważne i powinno być wykonywane regularnie. 
Najlepiej wyczyścić  wózek, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Regularnie czyść tapicerkę, ramę i plastikowe elementy przy użyciu mydła i 
wody.

Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one 
uszkodzić farbę. Nigdy nie używaj myjki parowej lub wysokociśnieniowej.

Regularnie woskuj farbę ramy.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników, wosków ściernych, żrących chemikaliów 
ani silikonu w aerozolu.

Wysusz wózek po umyciu i po każdorazowym kontakcie z wodą np. 
deszczem.

8. CZYNNOŚCI OBSŁUGI I KONSERWACJI 

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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7. AKCESORIA

Ogrzewacz nógPoduszki boczne

7

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość siedziska 38 cm 

Głębokość siedziska 27 cm 

Wysokość oparcia 52 cm 

Głębokość całkowita 82 cm 

Waga wózka całkowita 8 kg 

Maksymalne obciążenie wózka 50 kg 

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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Bardzo ważne jest zapoznanie się z prawidłowym i bezpiecznym 
użytkowaniem wózka i instrukcją obsługi 

Równowaga 
Codzienne czynności, takie jak wsiadanie i zsiadanie z wózka, sięganie do 
wózka i schylanie się w nim, spowodują zmianę rozłożenia ciężaru oraz 
położenie środka ciężkości użytkownika i wózka. Te ruchy i techniki należy 
wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Jak bezpiecznie umieścić dziecko w wózku 
Ważne jest, aby umieścić dziecko w wózku w sposób bezpieczny czyli zgodny 
z instrukcją. Upewnij się, że użytkownik zawsze ma zapięte pięciopunktowe 
pasy bezpieczeństwa. W ten sposób użytkownik nie wypadnie / nie wysunie 
się z wózka

PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH
• Poruszając się po powierzchniach pochyłych, należy zachować szczególną 
ostrożność i ograniczyć prędkość.

• Nie należy poruszać się po zbyt dużych pochyłościach. Maksymalne 
dopuszczalne kąty nachylenia podłoża w górę i w dół wynosi 5%.

WJAZD NA PROGI LUB KRAWĘŻNIKI
• Aby wprowadzić wózek na próg lub krawężnik należy ustawić się tak aby 
przednie koła stały na wprost progu lub krawężnika oraz tuż przy nim. 
Następnie należy umieścić stopę stopce znajdującej się w tylnej części wózka, 
lekko nacisnąć oraz docisnąć rączki wózka do dołu.  Przednie kółka wózka 
uniosą się lekko do góry, co umożliwi pokonanie przeszkody. Po wjechaniu 
przednich kół na przeszkodę unieść koła tylne pochylając wózek ku przodowi.F

5. UŻYTKOWANIE

13

Hamulec nożny na kołach tylnych

Regulacja wysokości podnóżka

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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Montaż pasów bezpieczeństwa

Instrukcja zapinania 5 stopniowego pasa bezpieczeństwa

9

Rozkładanie wózka

6. MONTAŻ I REGULACJA
Wózek składa się z różnych regulowanych elementów. Jeśli chcesz dodać 
lub usunąć którykolwiek z jego elementów, dokonać jakichkolwiek regulacji 
lub wymienić elementy, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w 
niniejszej instrukcji obsługi.

Jak złożyć i rozłożyć wózek

Wózek jest przystosowany do łatwego transportu samochodem. Aby go 
złożyć lub rozłożyć, wykonaj kilka prostych kroków. Składając i rozkładając 
wózek zawsze uważaj, aby nie uszkodzić wózka.

WÓZEK BETA WÓZEK BETA
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Składanie wózka

Montaż pokrowca przeciwdeszczowego

11

Montaż pasów zabezpieczających nogi

Montaż ogrzewacza nóg

WÓZEK BETA WÓZEK BETA




