
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΣΠΑΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

USER MANUAL: FOLDABLE ALUMINUM STICK

ENGR

0809257
0809258
0809259
0809260
0809261

REF:

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Read the instruction manual before use and keep it for future reference.
Important safety instructions
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Το μπαστούνι μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα για υποβοήθηση στο περπάτημα.
Συναρμολογείται  πολύ εύκολα αφού ενώσετε τα 4 τμήματα που διαθέτει.
Μέγιστο βάρος χρήστη: 100Kg.
Διαθέτει ξύλινη λαβή.
Είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος (διαθέτει 5 επίπεδα).
Εύρος Ύψους: 81 cm – 92 cm.
Διαθέτει καρό σχέδια
Διαθέτει πλαστική συσκευασία αποθήκευσης.
Υλικό κατασκευής σκελετού: Αλουμίνιο

• Να καθαρίζετε τακτικά το μπαστούνι.
• Μην αφήνετε το μπαστούνι βρεγμένο.
• Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα - ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά 
που εγκρίνει η MΟΒΙΑΚ Α.Ε.

• Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του μπαστουνιού (100Kg).

• Χρησιμοποιείτε κρύο νερό και ήπια καθαριστικά για το καθαρισμό του μπαστουνιού
• Στεγνώνετε πάντα με ένα μαλακό πανί
• Λεκέδες, λάδια πρέπει να αφαιρούνται από την επιφάνεια του μπαστουνιού

• Καθαρίστε το μπαστούνι μετά από κάθε χρήση του με μαλακό πανί.
• Κάνετε πάντα ένα τεστ χρήσης του μπαστουνιού προτού το χρησιμοποιήσει ο χρήστης.
• Ελέγχεται το παπουτσάκι σε τακτά διαστήματα και αλλάξτε το εάν έχει φθαρεί.  

Κωδικός για ανταλλακτικό Παπουτσάκι Μαύρο είναι 0809363.

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά

Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk

Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και

κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!)

• Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον

εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο.

• Η χρήση του παρακάτω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται

στο παρόν εγχειρίδιο.

• Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του

προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ἡ δεν σας χρησιμεύει
πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:
1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία
του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος
σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστό σημείο
ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου
των υλικών της συσκευής σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του.
Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από
κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες
χρήσης του προϊόντος.
Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές
καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου
προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Ονοματεπώνυμο : 
………………………………………………………………………………………
Ημ/νία Αγοράς: ……………………………S/N………………………………….

LOT:………………………………Τηλέφωνο:  ………………………………….

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία : ……………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………
………………………….

Τηλέφωνο: ………………………………. Σφραγίδα καταστήματος



This aluminum stick can be used by people for walking assistance.
It can be assembled easily joining the 4 pieces which are included
Max loading weight: 100Kg
It includes  wooden handle.
It is height adjustable (5 levels)
Range of height: 81cm – 92cm 
It has square pattern .
It has plastic storage packing
Frame construction material: Aluminum

• Regularly clean the stick
• Do not let the stick wet.
• Check periodically the stick and if you find a damage, please fix it at an authorized 

partner
• Do not use unauthorized parts other than those approved by Mobiak 
• Don’t put weight on the stick over than the permissible.

• Use cold water and mild soap to clean the stick
• Dry it with a soft cloth
• Dirt, oil or debris must be removed from the stick

• Clean the stick after each use with a soft cloth.
• Do a complete test - usage, before its use
• Check the ferrule rubber tip often  and change it if it is worn. Spare part 

code for the ferrule rubber tip is 0809363.

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this 

statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the 

European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation 

referred to.

DECLARATION OF CONFORMITY

• In case of failure or malfunction of your product, please contact your authorized and 
trained dealer.

• Use of the following product is prohibited for purposes other than those specified in this 
manual

• MOBIAK SA disclaims any responsibility for damage resulting from improper use of the 
product or use other than that set forth in this manual.

• MOBIAK SA reserves the right to make changes to the product and the following manual 
without notice in order to improve its features.

ATTENTION (!)

PRODUCT DESCRIPTION-INTENDED USE

SAFETY ADVICE

CLEANING

MAINTENANCE



Warranty Form

Buyers Data
Name: ……………………………………………………………………………………
Date of purchase: ……………………………S/N…………………………………..

LOT:………………………………………..Phone:  …………………………………..

Resellers Data
Name :
………………………………………………………………………………………………………
…………………..

Address:……………………………………………………………………………………………
…………….

Phone: ……………………………….

Reseller Stamp

ENVIROMENTAL PROTECTION

If your product needs replacement ,or you do not use it, consider  the environment protection:

1) Do not dispose your product with other waste (this the meaning of the recycled symbol).

2) Contact your local authority to instruct you the recycling centers for your product.

3) Recycling your no use product, you protect the environment and help the exploitation of 

new materials from your product .

The product has warranty for one  (1) year from the purchase date.
The warranty covers factory defects and not damages resulting from improper use / maintenance of 
the product.
The warranty apply factory defects & DOES NOT apply damages resulting from improper use , poor 
maintenance, modification, abuse or non-compliance with the product's operating instructions.
Damage or defects caused by; natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply 
problems (where applicable) and transportation companies are not covered by the warranty.

WARRANTY



CODE GR DESCRIPTION EN DESCRIPTION MAX 
LOAD

ADJUSTABLE 
HEIGHT

0809257 ΣΠΑΣΤΟ ΑΠΟΜΙMΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 
ΚΑΦΕ

FOLDABLE STICK, WOOD 
PATTERN 100Kg 81-92 cm

0809258 ΣΠΑΣΤΟ  ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΟ FOLDABLE STICK, SQUARES 
PATTERN  100Kg 81-92 cm

0809259 ΣΠΑΣΤΟ  ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ RED 
FLOWER FOLDABLE STICK, RED FLOWER 100Kg 81-92 cm

0809260 ΣΠΑΣΤΟ  ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ BLUE  
FLOWER

FOLDABLE STICK, BLUE  
FLOWER 100Kg 81-92 cm

0809261 ΣΠΑΣΤΟ  ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ "TIGER" 
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ

FOLDABLE STICK, with "TIGER " 
PATTERN, WITH WOOD HANDLE 100Kg 81-92 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/TECHNICAL INFORMATION
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