
 

 

 

 

 

 

ELEKTRYCZNY SCHODOŁAZ TOWAROWY 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

MODELE: 

ND-170-A „IBEX” 

ND-220-A „GORAL” 

  



EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY 

The company NADE.M.T CO., LTD. herewith declares that the products of the 

powered stair climbers are conform to the current regulations of the European 

Union, EC Guidelines 2006/42/EC. This declaration becomes void if the climbers 

have been altered without the consent of NADE.M.T CO.,LTD.. 

 

 

 

Description of the machine: Powered Stair Climber  

Type: ND-170-A / ND-220-A 

Signature of the manufacturer: NADE.M.T CO.,LTD.. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI, WERSJA TŁUMACZONA 

Firma NADE.M.T CO., LTD. niniejszym oświadcza, że produkty z grupy urządzeń 

z napędem do transportu towarów po schodach są zgodne z obowiązującymi 

przepisami Unii Europejskiej i wytycznymi Dyrektywy 2006/42/WE. Niniejsza 

deklaracja traci ważność, jeżeli urządzenia zostały zmienione bez zgody firmy 

NADE.M.T CO.,LTD.. 

 

 

 

Opis urządzenia: Elektryczny schodołaz towarowy 

Typ: ND-170-A / ND-220-A 

Producent: NADE.M.T CO.,LTD.. 
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1. Oznaczenia i instrukcje bezpieczeństwa 
 

 Ostrzeżenie – Użytkowanie urządzenia może prowadzić  

do wypadków i obrażeń. 

 Ostrzeżenie – Może prowadzić do lekkich obrażeń. 

 Uwaga – Może prowadzić do uszkodzeń mienia.  

1. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję i zapoznaj się  

z ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa. 

2. Przed pierwszym użyciem przechowuj urządzeniem co najmniej przez godzinę 

w temperaturze powyżej 0° C. 

3. Zapoznaj się z informacjami technicznymi i dopilnuj, aby nie przekraczać 

ładowności urządzenia.  

4. Operator schodołazu powinien odbyć trening. Osoba ta powinna być zdolna 

fizycznie do pracy z ładunkiem i posiadać doświadczenie. 

5. Podczas transportu w górę i w dół schodów, poniżej ładunku  

nie powinny znajdować się inne osoby. 

6. Używaj obuwia antypoślizgowego i zawsze używaj dwóch rąk do obsługi 

urządzenia. 

7. Rozpocznij trening z urządzeniem bez ładunku, ustawiając najniższą prędkość 

pracy. 

8. Urządzenie przeznaczone do transportu towarów, nie osób. 

9. Upewnij się, że ładunek jest bezpiecznie zamocowany za pomocą pasa 

mocującego. 

10. Nigdy nie wkładaj rąk pod platformę ładunkową. Nie dotykaj obrotowych 

elementów urządzenia.  

11. Nie używaj urządzenia w warunkach mokrych, w czasie deszczu lub opadów 

śniegu, a także na lodzie.  

12. Nie używaj, gdy urządzenie jest uszkodzone.  

13. Upewnij się, że na schodach nie ma przeszkód i nie są one nadmiernie śliskie. 



14. Nie używaj na schodach ruchomych i ruchomych pasa transportowych. 

15. Jeżeli dojdzie do zablokowania elementów ruchomych urządzenia, 

natychmiast je wyłącz. 

16. Wyłącz urządzenie w czasie przewożenia go pomiędzy miejscami pracy. 

17. Utrzymuj przewody i wtyczki w czystości. Chroń akumulator i przewody 

ładowania przez zabrudzeniem, olejami, smarami, rozcieńczalnikami i 

agresywnymi środkami czyszczącymi. W przeciwnym razie mogą zostać 

uszkodzone.  

18. Nie myj przy użyciu wysokiego ciśnienia.  

19. Przechowuj w suchych warunkach, z dala od wysokich temperatur.  

20. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio  

do tego przeszkolone. 

21. Urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych wrażliwych 

na działanie pola elektromagnetycznego. 

22. Tylko akcesoria dodatkowe dostarczane przez NADE.M.T  

są dopuszczalne. 

23. Urządzenie wyposażone jest w inteligentny kontroler. Po wciśnięciu przycisku 

uruchamiającego, ruch nastąpi po około sekundzie, aby dać operatorowi czas na 

przygotowanie. 

24. Urządzenie posiada funkcję łagodnego startu, od prędkości 0 do zadanej 

prędkości. Aby rozruch był płynny, zajmuje to więcej niż sekundę. Łagodzi to 

wpływ ładunku na operatora i zmniejsza zużycie urządzenia, nie jest to wada 

schodołazu.   

25. Urządzenie posiada funkcję natychmiastowego zatrzymania.  

Po wyłączeniu przycisku start-stop, urządzenie natychmiast się zatrzyma.  

26. Podana ładowność urządzenia jest ładownością maksymalną. Ładunek 

możliwy do przetransportowania może być mniejszy niż ładowność maksymalna, 

ze względu na umiejscowienie środka ciężkości. Dopasuj przewożony ładunek do 

panujących warunków, doświadczenia operatora i pozycji środka ciężkości.  

27. Producent, importer i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez użytkowanie niezgodne z wytycznymi i przeznaczeniem.  



2. Opis urządzenia 
2.1 Cechy ND-170-A 

 

 



2.2 Cechy ND-220-A 

 

 

  



2.3 Informacje techniczne 
 

Dane Wartości Wartości 

Model ND-170-A ND-220-A 

Maksymalna waga ładunku 150 kg 220 kg 

Waga 
Urządzenie: 26 kg 

Akumulator: 3.15 kg 

Urządzenie: 38 kg 

Akumulator: 3.15 kg 

Rozmiar (złożony) [mm] 

Wysokość: 850 

Szerokość: 540 

Głębokość: 340 

Wysokość: 1300  

Szerokość: 550  

Głębokość: 350 

Rozmiar (rozłożony) [mm] 

Wysokość: 1350 

Szerokość: 540 

Głębokość: 340 

Wysokość: 1800 

Szerokość: 550  

Głębokość: 350 

Pojemność akumulatora 48V 12ah 48V 12ah 

Prędkość wchodzenia 

(stopni/min) 
Niska: 25 Wysoka: 30 Niska: 25 Wysoka: 30 

Zasięg 2000-2500 stopni 1800-2000 stopni 

Rozmiar opon [cale] 12 12 

Limit wysokości stopnia [mm] 210 210 

Typ akumulatora Litowo - jonowy Litowo - jonowy 

Czas ładowania 3 godziny 3 godziny 

Napięcie ładowania [V] 230 230 

Stopień ochrony silnika IP54 IP54 

 

  



2.4 Obszary zastosowań 
 

Dzięki przenośnej konstrukcji, możliwość przenoszenia ładunków w górę i w 

dół sprawia, że urządzenie jest bardzo ekonomiczne. Schodołaz, przy obsłudze 

jednego operatora, może transportować ciężkie ładunki w górę i w dół schodów, 

minimalizując wysiłek, co zapewnia oszczędność kosztów pracy.  

 

2.5 Wymiary 

 

 

  



3. Instrukcje przed pierwszym uruchomieniem 
 

 Informacja – Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest 

używane w temperaturze otoczenia wyższej niż 0 °C. 

 Informacja – Jeżeli ładunek nie przekracza 70% dopuszczalnego obciążenia, 

to maksymalny ciągły czas pracy urządzenia nie powinien przekroczyć 30 minut.  

Jeżeli ładunek przekracza 70% dopuszczalnego obciążenia, to czas pracy ciągłej 

nie powinien przekroczyć 10 minut, a stosunek czasu pracy ciągłej do czasu 

spoczynku nie powinien być większy niż 1:1.  

 

3.1 ND-170-A i ND-220-A 
 

Włączanie urządzenia 

 

Aby włączyć urządzenie należy zmienić 

pozycję wyłącznika głównego 

zlokalizowanego na baterii. Znak „I” 

oznacza urządzenie włączone, a „0” to 

urządzenie wyłączone.  

Regulacja prędkości 

 

Przekręć pokrętło regulacji prędkości w 

prawo, aby zwiększyć prędkość pracy. 

Przekręć w lewo, aby zmniejszyć 

prędkość pracy.  

Gdy pokrętło znajduje się w skrajnym 

minimalnym położeniu, schodołaz 

pozostanie nieaktywny.  

 

  



 

Zmiana kierunku pracy 

 

Zmiana położenia przełącznika z „0” na 

„I” lub „II” spowoduje przełączenie 

kierunku pracy urządzenia, zgodnie z 

oznaczeniami na obudowie.  

Sprawdzenie stanu baterii 

 

Gdy na ekranie wyświetlane jest „100%”, 

oznacza to baterię w pełni naładowaną. 

Mechanizm wchodzenia 

 

Mechanizm wchodzenia w kształcie litery 

„S” pozwala na równy rozkład sił i 

stabilne użytkowanie. 

Przycisk start  

 

Wciśnięcie przycisku rozpoczyna pracę 

urządzenia. Typ przycisku to „normalnie 

otwarty”, co oznacza, że niezwłocznie po 

jego puszczeniu, urządzenie przestanie 

pracować.  

 

  



Osłona silnika 

 

Osłona pozwala ochronić silnik napędowy 

przed zanieczyszczeniami i wilgocią. 

Wtyczka akumulatora 

 

Beziskrowa, w wykonaniu 

antywybuchowym, odporna na wysokie 

temperatury.  

Bateria 

 

Zainstaluj baterię w prowadnicach, 

wyświetlaczem do góry. Po podłączeniu 

wtyczki urządzenie jest gotowe do pracy.  

 Informacja – Ładuj baterię po każdym użyciu. 

 Informacja – Chroń schodołaz, baterię, ładowarkę i przewód ładowania przed 

wilgocią, olejami, smarami, agresywnymi środkami czyszczącymi, środkami 

chemicznymi i uszkodzeniami. Nie dotykaj wilgotnymi dłońmi. 

 Informacja – Przestrzegaj instrukcji ładowania. 

 Informacja – Zachowuj gniazda i wtyczki w czystości. 

 Informacja – nowa bateria uzyskuje swoje maksymalne parametry po kilku 

ładowniach.  



3.2 Tylko ND-170-A 
 

Składana platforma ładunkowa 

 

Podstawa ładunkowa może być składana 

i rozkładana.  

Pozycja rozłożona jest pozycją pracy. 

Regulowany uchwyt 

 

Użyj skręcanych dźwigienek, aby 

dostosować kąt pochylenia uchwytu.  

Po ustaleniu odpowiedniej pozycji, 

przykręć dźwigienki. Dla wygodnego 

transportu urządzenia, rączka może 

zostać całkowicie złożona. 

Koła pełne gumowe 

 

12-calowe koła wykonane z pełnej 

gumy. Zapewniają wysoką stabilność, 

ładowność i odpowiednią twardość, przy 

niewielkiej masie. 

 

3.3 Tylko ND-220-A 
 

Koła pneumatyczne 

 

12-calowe koła pneumatyczne 

zapewniają wysoką stabilność i 

amortyzację wstrząsów i wibracji. 

 

 



4. Instrukcja użytkowania  
4.1  Instrukcje 

 

 Uwaga – Używać schodołazu mogą wyłącznie osoby, które wcześniej odbyły 

trening wchodzenia i schodzenia z urządzeniem. 

 Uwaga – Trenuj użytkowanie urządzenia bez ładunku i przy minimalnej 

prędkości. 

 Uwaga – Do obsługi zawsze używaj dwóch rąk. 

1. Umieść ładunek na platformie i przymocuj używając pasów transportowych.  

2. Poluzuj blokady uchwytu urządzenia. Ustaw uchwyt w żądanej pozycji.  

Dokręć blokady uchwytu przed rozpoczęciem pracy. 

3. Dostosuj pozycję pokrętła prędkości do własnych możliwości i ładunku, który 

zamierzasz transportować.  

4. Zaprowadź schodołaz wraz z ładunkiem do schodów i umieść go na płaskiej 

powierzchni przed stopniami.  

5. Włącz urządzenie przyciskiem znajdującym się na baterii. 

6. Wciskając przycisk kierunku pracy wybierz żądany kierunek. 

7. Złap mocno uchwyt używając dwóch rąk, naciśnij i przytrzymaj przycisk pracy 

umiejscowiony w rękojeści. Od tej chwili mechanizm wchodzenia / schodzenia 

zacznie się poruszać, opierając się na stopniu i przenosząc ładunek na kolejny 

stopień. 

8. Utrzymuj balans urządzenia przez cały czas pracy. 

9. Gdy osiągniesz cel wchodzenia / schodzenia, puść przycisk w rękojeści. 

10. Wyłącz urządzenie przyciskiem znajdującym się na baterii. 

Podczas wchodzenia / schodzenia, zaleca się utrzymywać schodołaz 

pochylony wzdłuż linii schodów w ten sposób, aby zminimalizować wysiłek 

potrzebny do balansowania urządzeniem i ładunkiem.   



Schodołaz wyposażony jest w mikroprocesorowe sterowanie, które: 

- Opóźnia rozruch urządzenia o 1 sekundę 

- Ma wbudowaną funkcję miękkiego startu, która rozpędza schodołaz do zadanej 

prędkości 

- Automatycznie zatrzymuje urządzenie, gdy przycisk sterowania zostanie 

puszczony. 

 

4.2  Praca w górę urządzeniem ND-170-A „Ibex” 
 

 Uwaga – Podczas wchodzenia, operator poczuje siłę pochodzącą od 

urządzenia. Należy się jej przeciwstawić, poprzez odpowiednie pochylenie 

urządzenia tak, aby utrzymać balans. 

 Uwaga – Zawsze utrzymuj schodołaz w pozycji balansu. 

 Uwaga – Nigdy nie pozwalaj, aby poniżej urządzenia znajdowały się osoby 

trzecie. Chroń urządzenie przed upadkiem, spowodowanym niewłaściwym 

użytkowaniem. 

 

Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu 

pojawi się aktualny stan naładowania. 

 

Przełącz urządzenie w tryb pracy  

„do góry” zgodnie z oznaczeniami. 

 

  



 

Ustaw pokrętło prędkości w żądanej 

pozycji. Przekręcenie zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara to praca 

szybsza. Przekręcenie w kierunku 

przeciwnym to praca wolniejsza. 

 

Ustaw żądany kąt pochylenia 

uchwytu. Naciśnij przycisk, aby 

rozpocząć wchodzenie.  

Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk 

zostanie zwolniony. 

 

Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. 

Uwaga – Dostosuj pozycję 

mechanizmu wchodzenia, aby 

uniknąć uderzenia obudową napędu 

o krawędź stopnia. 

 

Cofnij urządzenie wraz z ładunkiem. 

Upewnij się, że koła dotykają 

krawędzi kolejnego stopnia. 

 

Operator powinien trzymać uchwyt 

stojąc dwa lub trzy stopnie ponad 

urządzeniem. 

 



4.3  Praca w dół urządzeniem ND-170-A „Ibex” 
 

 Uwaga – Podczas wchodzenia, operator poczuje siłę pochodzącą od 

urządzenia. Należy się jej przeciwstawić, poprzez odpowiednie pochylenie 

urządzenia tak, aby utrzymać balans. 

 Uwaga – Zawsze utrzymuj schodołaz w pozycji balansu. 

 Uwaga – Nigdy nie pozwalaj, aby poniżej urządzenia znajdowały się osoby 

trzecie. Nie dopuść, aby inne osoby przeszkadzały w Twojej pracy. 

 

 

Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu 

pojawi się aktualny stan naładowania. 

 

Przełącz urządzenie w tryb pracy  

„w dół” zgodnie z oznaczeniami. 

 

Ustaw pokrętło prędkości w żądanej 

pozycji. Przekręcenie zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara to praca 

szybsza. Przekręcenie w kierunku 

przeciwnym to praca wolniejsza. 



 

Ustaw żądany kąt pochylenia 

uchwytu. Naciśnij przycisk, aby 

rozpocząć wchodzenie.  

Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk 

zostanie zwolniony. 

 

Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. 

Uwaga – Dostosuj pozycję 

mechanizmu wchodzenia, aby 

uniknąć uderzenia obudową napędu 

o krawędź stopnia. 

 

Ustaw urządzenie kilkanaście 

centymetrów przed początkiem 

schodów.  

Naciśnij przycisk pracy i rozpocznij 

schodzenie.  

 

  



4.4  Praca w górę urządzeniem ND-220-A „Goral” 
 

 

Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu 

pojawi się aktualny stan naładowania. 

 

Przełącz urządzenie w tryb pracy  

„do góry” zgodnie z oznaczeniami. 

 

Ustaw pokrętło prędkości w żądanej 

pozycji. Przekręcenie zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara to praca 

szybsza. Przekręcenie w kierunku 

przeciwnym to praca wolniejsza. 

 

Ustaw żądaną wysokość uchwytu. 

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć 

wchodzenie.  

Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk 

zostanie zwolniony. 

 

Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. 

Uwaga – Dostosuj pozycję 

mechanizmu wchodzenia, aby 

uniknąć uderzenia obudową napędu 

o krawędź stopnia. 



 

Cofnij urządzenie wraz z ładunkiem. 

Upewnij się, że koła dotykają 

krawędzi kolejnego stopnia. 

 

Operator powinien trzymać uchwyt 

stojąc dwa lub trzy stopnie ponad 

urządzeniem. 

 

4.5  Praca w dół urządzeniem ND-220-A „Goral” 
 

 

Włącz urządzenie. Na wyświetlaczu 

pojawi się aktualny stan naładowania. 

 

Przełącz urządzenie w tryb pracy  

„w dół” zgodnie z oznaczeniami. 



 

Ustaw pokrętło prędkości w żądanej 

pozycji. Przekręcenie zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara to praca 

szybsza. Przekręcenie w kierunku 

przeciwnym to praca wolniejsza. 

 

Ustaw żądaną wysokość uchwytu. 

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć 

wchodzenie.  

Schodołaz zatrzyma się, gdy przycisk 

zostanie zwolniony. 

 

Pochyl urządzenie wraz z ładunkiem. 

Uwaga – Dostosuj pozycję 

mechanizmu wchodzenia, aby 

uniknąć uderzenia obudową napędu 

o krawędź stopnia. 

 

Ustaw urządzenie kilkanaście 

centymetrów przed początkiem 

schodów.  

Naciśnij przycisk pracy i rozpocznij 

schodzenie.  

 

  



5. Obsługa baterii, ładowanie i wymiana 

  
5.1  Zasady bezpiecznego postępowania 

 

Tylko osoby przeszkolone powinny obsługiwać, ładować i wymieniać baterie. 

Podczas wymiany, ściśle przestrzegaj zasad podanych przez producenta baterii. 

Zasady przeciwpożarowe: Nie pal i nie używaj otwartego ognia w pobliżu 

baterii. Utrzymuj urządzenie w minimalnej odległości dwóch metrów od 

materiałów i maszyn, które mogą spowodować zapłon. 

Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zużytych 

akumulatorów. Użytkownik musi przekazać lub zlecić przekazanie odpadu do 

odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki, lub dostarczyć zużyte baterie do 

sprzedawcy podczas zakupu nowych o równoważnych właściwościach i 

zastosowaniu.  

5.2  Obsługa baterii 
 

Schodołaz wyposażony jest w bezobsługowy akumulator litowo – jonowy. 

Sprawdź podłączenie akumulatora i upewnij się, że nie występują ciała obce, 

korozja lub uszkodzenie złącza. W razie konieczności zleć wymianę przewodów i 

połączeń na identyczne.  

UWAGA: Jeśli przewody lub inne elementy połączenia wymagają 

wymiany, zleć to osobie odpowiednio przeszkolonej. Uszkodzone przewody 

mogą spowodować pożar i porażenia prądem podczas użytkowania i wymiany.  

Zaleca się utrzymywać baterię w pełni naładowaną. Unikaj nadmiernego 

rozładowania. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, utrzymuj poziom 

naładowania w przedziale 45% - 60%.  

  



 

UWAGA:  

1. Jeśli ładowarka uległa uszkodzeniu, nie naprawiaj jej samodzielnie.  

2. Jeśli to konieczne, wymień ładowarkę na identyczną. 

3. Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do baterii litowo-jonowych. 

4. Używaj baterii w temperaturach od -10 °C do 45 °C. 

5. Nie używaj ładowarki blisko palnych cieczy i gazów, takich jak paliwa, farby  

i inne. Ładowarka może spowodować zapłon i / lub wybuch. 

6. Utrzymuj ładowarkę suchą. Nie wystawiaj jej na działanie deszczu i innych 

cieczy. 

7. Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj ładowarki podczas użytkowania. 

 UWAGA: Nie używaj baterii w przpadku jej deformacji! 

 

6. Funkcje i cechy schodołazu 
 

1. Konstrukcja kół pozwala na użytkowanie na prawie wszystkich typach płaskich 

i niezniszczonych stopni, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność. 

2. Części sterowania i zasilania są oddzielone, co ułatwia szybki demontaż i 

wymianę.  

3. Bateria litowo-jonowa dużej pojemności pozwala na długi czas pracy. 

4. Silnik elektryczny z magnesami trwałymi zapewnia wysoką sprawność i moc. 

5. Sterowanie mikroprocesorowe pozwala na wprowadzenie płynnej regulacji 

prędkości pracy, w zależności od potrzeb.   

6. Poziom naładowania może być kontrolowany w czasie pracy, odzwierciedlając 

aktualne, rzeczywiste naładowanie.  

7. Połączenia przewodów typu „plug-in”” zapewniają trwałe i bezproblemowe 

przewodzenie, przy tym pozwalając na łatwy demontaż. 



6.1 Zgodność części zamiennych 
 

Gdy wymagana jest naprawa schodołazu, należy skontaktować się z 

producentem lub sprzedawcą. Wskażą oni miejsce, do którego należy wysłać 

urządzenie, w celu naprawy przez upoważniony do tego personel. W przypadku 

własnoręcznie wykonywanych napraw, producent i sprzedawca nie ponoszą 

odpowiedzialności za ich skutki oraz koszty. W przypadku żądania naprawy 

gwarancyjnej, należy dostarczyć urządzenie celem przeprowadzenia oględzin. 

Personel techniczny oceni, czy uszkodzenia pochodzą z procesu produkcji, czy są 

wynikiem niewłaściwego użytkowania urządzenia.  

7. Rozwiązywanie problemów.   
 

Problem 
Elementy do sprawdzenia i potencjalne 

rozwiązania 

Temperatura silnika jest zbyt 

wysoka. 

Standardowo silnik rozgrzewa się podczas 

pracy do 70 °C.  

Do pracy należy prowadzić przerwy, unikać 

pracy w temperaturach wyższych niż 40 °C 

Urządzenie nie włącza się lub 

nie rozpoczyna cyklu pracy. 

Sprawdź baterię i jej połączenia.  

Jeśli wskaźnik naładowania pokazuje 

poniżej 20%, naładuj ją. Sprawdź, czy 

pokrętło prędkości jest ustawione w pozycji 

innej niż minimalna. Jeśli problemy nie 

ustępują, skontaktuj się z serwisem. 

Bateria nie chce się naładować. Skontaktuj się z serwisem. 

Usterka regulacji prędkości.  Wymień regulator prędkości.  

Platforma ładunkowa 

odkształca się. 

Rozmieść ładunek na całej powierzchni 

platformy. Zmniejsz ładunek 

Urządzenie pracuje tylko w 

jednym kierunku. 
Wymień przełącznik kierunku pracy. 

Utrzymanie balansu nie jest 

możliwe. 

Przesuń środek ciężkości ładunku w górę 

urządzenia tak wysoko, jak to możliwe.  

Zmniejsz obciążenie.  



8. Gwarancja i odpowiedzialność 
8.1  Gwarancja 

 

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją. Części zużywające się, takie jak 

gumowe części mechanizmu wchodzenia, opony, bezpieczniki i inne, nie 

podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Przyciski i przełączniki objęte są 

trzymiesięczną gwarancją.  

Uszkodzenia, które nie zostaną objęte naprawą gwarancyjną obejmują: 

- Niepoprawny sposób użytkowania urządzenia 

- Przeciążenie 

- Akty wandalizmu 

- Nieodpowiednia konserwacja 

- Naturalne zużycie komponentów 

 

8.2  Odpowiedzialność 
 

Producent i sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i 

transportowanego mienia spowodowane przez:  

- Niewłaściwe użytkowanie 

- Demontaż części I naprawa przez nieuprawniony personel 

- Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji 

- Montaż części i akcesoriów dostarczonych przez osoby trzecie 

- Przeładowanie 

- Pracę z niemal całkowicie rozładowaną baterią 

- Celowe zmiany wprowadzona w urządzeniu 

- Upłynięcie czasu gwarancji 

  



9. Sprzedaż i dostawa 

 

Wszelkie element opakowania (folie, torby, pudła, pasy i inne) muszą 

pozostać poza zasięgiem dzieci. Materiały muszą zostać posortowane i poddane 

recyklingowi, zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku wymiany baterii, 

niezbędne jest oddanie starej do odpowiedniego punktu zbiórki. 

Jeżeli użytkownik zdecyduje, że nie będzie już używał schodołazu, 

zalecamy, aby poddał go recyklingowi w miarę możliwości i zgodnie z 

odpowiednimi przepisami; należy wziąć pod uwagę, że jest to przedmiot 

przeznaczony do "selektywnej zbiórki". 

W związku z tym użytkownik będzie musiał przekazać (lub zlecić 

przekazanie) odpadu do punktów selektywnej zbiórki odpadów utworzonych 

przez lokalne władze lub dostarczyć go do sprzedawcy w zamian za zakup nowego 

wózka schodowego tego samego typu. Selektywna zbiórka odpadów, a następnie 

ich przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie sprzyjają produkcji wyrobów z 

materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają negatywne skutki dla 

środowiska i zdrowia, jakie może wywołać niewłaściwa gospodarka odpadami. 

Nieprawidłowe usuwanie produktu przez użytkownika pociąga za sobą 

zastosowanie kar administracyjnych. 

 

UWAGA! 

 

Zaleca się utylizację tych części, które mogą stanowić zagrożenie  

(np. baterie, części elektroniczne z ładunkami resztkowymi i innych).  

W żadnym wypadku nie należy używać zdemontowanych części przeznaczonych 

do złomowania jako części zamiennych. 
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