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 گرفتن  قرض شرایط
ض وسا�ل کم�  ا�ط قرض گرفنت  �ش

شما مجاز ن�ست�د وس�له   مبنای ن�ازهای شما تنظ�م شدە است. وس�له کم� بر  ما ام�دوار�م وس�له کم� که قرض گرفته ا�د برایتان �س�ار مف�د باشد. 
ض وس�له را ثبت کردە است.  کم� را به فرد د�گری قرض بده�د �ا وا�ذار کن�د.  تج��ز کنندە وس�له کم� �� از کارکنان   واحد درمایض شما قرض گرفنت

ی � کند.   بخش خدمات بهداشیت و درمایض است که ن�ازهای شما را برر� کردە و وس�له  کارکرد وس�له کم� را پ�گ�ی
گ

 کم� را تنظ�م � کند و چگون�
ی کردە و ن�ازها را مجددا� برر� کند، بطور مثال در مواردی که وضع�ت تندرسیت �ا مسکن شم  ا تغی�ی  واحد درمایض م��وطه حق دارد مراتب را پ�گ�ی

این   ردی که مقررات جاری تغی�ی کند. ا مایئ های دادە شدە استفادە نکن�د �ا در مو کند، چنانچه شما از وس�له کم� مطابق دستورالعمل ها و راهن
 برر� ممکن است منجر شود به اینکه وس�له کم� تع��ض شود �ا الزم باشد باز�س دادە شود. 

   از وس�له کم� چه راهنما و دستورالعمل استفادەکتاب
چه  ضکاری کن�د تا وس�له کم� به  شما با�سیت از وس�له کم� مطابق دف�ت راهنمای آن و راهنمایئ های فردی تج��ز کنندە وس�له استفادە، نگهداری و تم�ی

ی بده�د.  شیوە صح�� عمل کند.   شما اجازە ندار�د وس�له کم� قرض گرفته شدە را دستکاری کن�د، وسا�ل د�گری بر آن سوار کن�د �ا در آن تغی�ی
ات اضا�ض �ا وسا�ل کم� شخ� نبا�سیت روی وس�له کم� قرض گرفته شدە سوار شود �ا به آن   اجزاء متعلقه (به انضمام نرم ض افزار برنامه)، تجه�ی

 شود.   متصل
 

 ا�ر وس�له کم� به تعم�ی ن�از داشته باشد 
ن�د که ع�ب و نقص  ا�ر فکر � ک  ) �ا واحدی که در قسمت ز�ر نوشته شدە مراجعه کن�د. Hjälpmedelscentralenبه مرکز وسا�ل کم� (

  وس�له ممکن است روی ا�میض آن تأث�ی بگذارد از وس�له کم� استفادە نکن�د.  ا�ر مورد اضطراری است با واحدی که در قسمت ز�ر نوشته شدە
�د.    تماس بگ�ی

 ه��نه هایی که بر عهدە خود شماست: 
 مواد م��ض که بتوان آنها را از بازار عمو� ته�ه کرد، مانند باتری و المپ  -
 ه��نه بهرە برداری از وس�له، مانند ه��نه برق  -
 حمل و نقل وس�له کم� در دورایض که وس�له قرض گرفته شدە است  -
ات در دوران �� بردن در خارج از کشور  -  ه��نه تعم�ی

 ای مدیت طوالیض سفر کن�د ا�ر قصد دار�د نقل مکان کن�د �ا بر 
�د تا از مقررات جاری در بارۀ نقل مکان و مسافرت طوالیض مدت کسب اطالع کن�د.   به موقع با واحدی که در قسمت ز�ر نوشته شدە تماس بگ�ی

 هنگام باز�س دادن وس�له کم� 
کم� را باز�س بده�د با�سیت وس�له کم� در ا�ع وقت بصورت    وقیت شما د�گر از وس�له کم� استفادە ن� کن�د �ا وقیت از شما خواسته � شود وس�له

ضکاری شدە تح��ل دادە شود.  ) �ا واحدی که در قسمت ز�ر نوشته شدە  Hjälpmedelscentralenبه مرکز وسا�ل کم� ( تمام و کمال و بخویب تم�ی
 باز�س دادن وس�له کم� کسب اطالع کن�د. 

گ
 مراجعه کن�د تا در مورد چگون�

ان ه��نه موظف ش��د: در موا  رد ز�ر ممکن است شما به ج�ب
 در صورت�که از وس�له کم� مطابق راهنمای آن استفادە �شدە باشد  -
 راهنمایی های فردی تج��ز کنندە وس�له رعا�ت �شدە باشد  -
ضکاری �شدە باشد  -  وس�له کم� مطابق کتابچه راهنمای آن نگهداری و/�ا تم�ی
 استهال� متعارف صدمه ببیندوس�له کم� ب�ش از  -
 شما بخاطر یب احت�ا� وس�له کم� را از دست بده�د  -
 تج��ز کنندە وس�له کم� از شما خواسته باشد که آنرا باز�س بده�د و� شما آنرا تح��ل ندادە باش�د  -
ایت گذاردە باش�د، بطور مثال برچسب �ا  - ایت دادە و تأث�ی پالست�ک ابری  روی آن چسباندە باش�د،   شما در وس�له کم� قرض گرفته شدە تغی�ی

 وس�له کم� را رنگ کردە �ا روی آن قالب هایی سوار کردە باش�د 
ات اضا�ض �ا وس�له کم� فردی خود را روی وس�له کم� قرض گرفته شدە سوار کردە - ض  شما وسا�ل اضا�ض (به انضمام نرم افزار برنامه) و تجه�ی

 کردە باش�د    متصل�ا به آن 

 وص�ه � شود پوشش ب�مه خود را برر� کن�د. به شما ت 

�د:   ا�ر سوا� دار�د �ا برای وس�له کم� تان حادثه ای �ا واقعه ای ُرخ دادە با واحد ز�ر تماس بگ�ی
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