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Kočárek Major Elite je lehký skládací kočárek určený pro krátké vyjížďky pro déti o váze až do 50 kg, kieré nemaií vážnější
píoblémys díženímtěla a potřebuií minimální oporu.
Před použitím se poraďte s odborným lékařem o Vhodnosti používánítohoto Výrobku.
Kočárek Maioí Elite se dá upravit i pro menšídítě pomocí páru bočníchopěrek, které jsou součástídoplňkové výbavy. Poraďte se s
dodavatelem nebo Vyhledejte radu Ve středisku invalidních Vozíků.
Kočáíek by měl ovládat a mít pod dohledem zodpovědný, dostatečně silný dospělý jedinec.
Lehká skládací konstrukce umožňuje snadné uskladnění. Ve složeném stavu je možnékočárek snadno naložit do zavazadlovóho
píostoru aula, buď úhlopříčnénebo na šířku.
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Horní opěrka
Patentní svorky
Dolní opěrky
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Opěrka na nohy
Svorka pro skladovací polohu
Ochranné popruhy
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Brzdy

PŘED POUŽIÍM Sl, PHOSÍM, PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽrÍ A USCHOVEJTE JEJ PnO PŘÍPADNÉDOHLEDÁNi lNFORMACÍ

.
.

před použitím se poradle s odborným lékařem o vhodnosti používánítohoto n/robku.
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všimněte si, jak se dítě rádo vozí. spolupráce mezi obsluhou a dítětem snižuje riziko zíanění při nasedání a manévrování.

obsluha by měla být obeznámená s ovládáním kočárku - pokud si neisre listí, za§tavte a nahlédnéte do tohoto návodu k použití.
Radu ohledně správného a bezpečnéhopoužívánítoholo kočárku obdížíteV míslnim centru invalidních Vozíků,
Nedovolte dítétinasedat do kočárku bez pomoci.
Nepřetěžujte kočárek dalšímdílětem nebo nákupem. Nezavěšujte na dížadla tašky ani jiné předměty,

Než vyjedete, přesvědčte se, že ie dítě pohodlně usazeno a že má zastrčenéšaly či poknivku, aby se nezaplelly do kola.
Dbeite na to, aby bylo dítě vždy správně připoutáno řemenem přes pás a bederními ochíannými popruhy upíavenými podle
velikosti dítěte. obsluha musí Vědětiak se zapínají,upravuií a uvolňuií přezky a svorky.
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Nesloupejte na opěrku na nohy,
vozidla
Držte kočáíek, když jste v blízkosti silnice nebo trati. l když ie kočárek zajištěn parkovacími brzdami, závan projíždějícího
jej může uvést do pohybu.
když se kočárek nepohybuje, vždyiei zajistěte parkovacími brzdami.
při přejížděníobíubníkůdávejte vždy dobn/ pozor.
před jízdou na eskalátorech dítévy§aďte a kočárek složte.
při přejížděníobrubníku nikdy nenaklánějte kočárek dopředu.

Nepokoušeite se brát kočárek nahoru nebo dolů po §chodech, pokud si vy i váš pomocník nejste jistí, že mále kočárek pod
konlrolou a že jej i s dítělem unesete.

.
.
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Je zakázáno používat kočárek Major Elite jako dětskou sedačku v motorovém vozidle nebo

v autobuse,

Nikdy nenechávejte dítě v koóárku bez dozoru, ani na okamžik,

obsluha by měla pamatovat na nebezpečí požáru. v budovách zjistěte, kde §e nacházejí nouzové východy, a seznamle se s
postupem opouštění budovy v případě požáru.

.
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Nenechávejle děti, aby §i s kočáíkem hrály nebo se na něj žavěšovaly,
Nepoužívejtekočárek k účelům,pro které není určen.
Než provedete úpravy, přesvědčte se, že se dítě nedotýká pohyblivých částí,
při skládání a rozkládání kočárku dávejie pozor, abyste si nepřivřeli prsly.

Firma Maclaren nemůžepřijmout odpovědnost za používánípříslušenstvíod jiné
příslUšenství dodaného iinou íirmou než Maclaren se nevztahují podmínky naší záruky-

'irmy.

Na škody způsobenépoužitím

Rozložení kočárku
Uvolněte svorku pro Skladovaci polohu a kočárek rozložte.

^l

Pii rozkládani kočarku dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.

t
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Zvolte si Výškovou pozici, která Vašemu dítěti nejvíce Vyhovuie,
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Horní i dolni opérku zatlačte úplně dolů, až zaklapnou patentní svorky

Nasazení opěrl<y na nohy
Zaklapnéte opěrku na nohy do opěrných kolíkůbuď pro dolní, střední nebo horní polohu a zatlačle opěrku na nohy směrem
nahoru, až úPlnézaklapnou obě svorky_

Ovládání parkovacích brzd
_

!]

|

JAK zA.JtsTlT PARKovAcÍ BRZDY:
Sešlápněte OBA brzdové pedály směrem k sobě tak, aby kolíky bízd p€vně

zapadly do papískůkol.

JAK UVOLN|T PABKOVACÍ BRZDY:
Zatlačte nohou na oBA brzdové pedály směrem dopředu.

Parkovací brzdy nejsou určeny ke zpomalování pohybujícího se kočárku.

Používáníochranných popruhů
JAK PŘ|PNoUT PoPRUHY:

Ó
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Zasuňte obě přezky pevně do sebe,
Posunutím přezky seřiďte délku pásku. Řemen přes pás i bederní popruhy by měly těsně přiléhat.

JAK UVOLN|T OCHMNNÉ POPRUHY:

c

D

stisknutim Vidlice rozpojte přezku od sebe. Popřípadě rozepněte i přezky bederních popruhů.
K připoiení dalšíchpopruhů V připadě potřeby slouží,,D'!kroužky.

Popruhy nemusejí bllt ve všech případech přiměřané - měli bysle to zkonzultovat s odborným lékařem.
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Demontáž operky na rchy
stlačte obě bílé plaslikové příchyiky umístěné po slranách opěíky na nohy a opěíku sejměte.

Nasadnutí do kočá*u
Přesvědčte se, že jsou ZAJ|ŠTĚNY obě parkovací brzdy.
Přo snadněiší přístup můžete sundal opěrku na nohy.
Pokud možno, opřele kočárek zadní stranou o zeď nebo nějaký nepohyblivý předmét. Popřípadě vám může někdo
pomoci kočárek držet, aby se nehýbal.

Neusazujete-li dítě do kočárku tak, že je vyzvednete, postupuite následovně. srovnejte přední kola se zadnimi. Dítě
po§tavte na zem tak, aby mělo nohy mezi předními koly, s lednou nohou mírně předsunutou, a mírně jej usaďte do
sedačky. Dítě Vám může pomoci tak, že se chytne za přední nohy kočárku.
Připevněte ochíanné popruhy a seřiďte délku pásků. Řemen přes pás i bederní popruhy by měly těsně přiléhat. Nasaďte
zpět opěrku na nohy do vhodné výšky.

Všimněte si,
manévrování.

jak se dítě rádo vozí. spolupráce mezi obsluhou a dítětem snižuje riziko zranění při nasedání

a

Vysednutí z kočárku
Přesvědčte se, že jsou obě paíkovaci brzdy ZAJ|ŠTĚNÉa opěíka na nohy sundaná,
Pokud možno, opřete kočárek zadní stranou o zeď nebo nějaký nepohyblivý předmět. Popřípadě vám může někdo
pomoci kočárek držel, aby se nehýbal.

srovneite předni otočná kola se zadními koly a uděleite dílěti místo na nohy.
Hozepněte svorku pásku a

V

případě potřeby íozepněte i bederní popruhy.

Nevyndáváte-li dítě lak, že je vyzvednete, poslupuite následovně. Ditě by se mělo chytit za přední nohy kočáíkua mírně
se předklonit. Položí obě nohy pevně na zem, s iednou nohou mírně předsunutou, Pak se postavi do Vzpřímené polohy,
případně mu můželepomoci,

Teďtnika tlačen í kďárku
Naplánuite si cestu, přiČemŽ Vezměte V úvahu překážky, terén i Vzdálenosti, které je
třeba urazit.
Obsluha bY měla kráČet rozumnou rychlostí a před provedením manévrů dítě vždy upozořnit.

obsluha by měla mít kočárek stále pevně pod kontrolou a držel
iej za obě držadla.
VYhýbejte se nerovnému nebo měkkému povrchu. Není-li možnése takovému terénu vyhnout, je
někdy snazši

táhnout kočárek za sebou.

KdYŽ sjíŽdÍtez PÍÍkréhosvahu, může se dítě cítit bezpečněji, když kočárek táhnete za sebou.
"LÍtacÍ" dveře zdoláVeite opaČným postupem než obvykle - otevřete je
zády a pak jimi protáhněte kočárek.

JÍzda s koČárkem by měla být příjemným zážilkem pro obsluhu i pro dítě, za předpokladu, že je
mezi nimi
vzájemná důvěra a pochopení.

Přejížděníobrubníku
Ol

:J

JAK SJET Z OBRUBNÍKU NEBO Z JEDNOHO SCHODU:
Naleďte předními koly na okrai obrubníku,
PeVně uchopte rukojeti, nakloňte kočárek dozadu

adžlejej

na zadních kolech.

Najeďte zadními koly k okrali obrubníku.
s.ieďte s kočárkem přes obrubník po zadních kolech.
Při přejížděníobrubníku nikdy nenaklánějte kočárek dopředu.
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JAK NAJET NA oBBUBNíK NEBo NA JEDEN SCHoD:
METoDA Č, t : Naleďte předními koly
kola nahoru na obrubník,

k obrubníku: PeVně uchopte rukojeti, nakloňte koóáíek dozadu a položte přední

Popojeďte zadními koly až k obíUbniku a zvedněte je nahoru na obrubník.

MEŤoDA Č.2: otočte kočárek opačně a najeďle zadními koly

k obrubníku.

Pevně uchopte rukoieli, nakloňte kočárek dozadu a Vytáhněte jei po zadních kolech nahoru_

Jízda po schdech
DáVeite přednost rampám a výtahům, pokud jsou k dispozici.
Pokud to jde, raději se schodŮm Vyhněte. Nemáte-li jinou možnost než po schodech, zajistěte
si pomoc alespoň jednó
iít

osoby.

NepokouŠejte se brát koČárek nahořU nebo dolŮ po schodech, pokud si Vy i váš pomocník nejste jistí,
že máte kočárek
plně pod kontrolou a že jej unesete i s dítětem.

Během této operace musí obsluha i pomocník udržovat dobíou rovnováhu a kočárek pevně držel.
obsluha musí mít
ruce stále pevně Vsunuté v řukojetích.
Je-li třeba, zastavte a odpočiňte si,

PO SCHODECH NAHORU:
Naieďte s kočárkem oběma zadními koly k prvnímu schodu.
Nakloňte kočárek dozadu a vyieďte na dalši schod.

Pomocník stojí Vpředu, slabilizuje a nadzvedáVá kočárek, přičemž jej
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ržíza přední rám (ne za opérku na nohy).

Tímto způsobem pokračuite jeden schod po druhém až nahoru,

PO SCHODECH DOLŮ:
Najeďte oběma předními koly k okraji horního schodu.
Nakloňte kočárek dozadu a popojeďie s ním dopředu, až se dostanete zadními koly na kraj
schodu.
Pomocník stoií Vpředu, stabilizuje a nadzvedáVá kočáíek,přičemž jej držízapřední rám (no za
opěrku na nohy).
Držte celou Váhu kočárku a sjeďte zadními koly na nižšíschod.
Tímto způsobem pokračujte jeden schod po druhém až dolů.
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Tento koČáÍek byl zkonstruován na základě vyspólých poznatků a při správném
užívánía údržběvám bude V pořádku sloužit
po mnoho let.
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Pravidelně kontroluite záklapky, brzdy, sousiavu popruhů, příchytky, opěrku na nohy, spoje
a upevnění, aby byla zajištěna ieiich

bezpďná a bezchybná íunkce.
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dopledu.
z6klapnoul,

BrzdY, kola a PneumatikY Podléhajíopotřebení a v případě poťeby by měly
být za asi§tence opraváře uznaného dodavatelem
kočárků vyméněny.
Doporučujeme, aby kočárek každých 12 mě§ícú prohlédl uznaný opravář,

JestliŽe .ie koČárek PoŠkozen nebo potřebuieii opravu, uznaný opravář vám poskytne
iníormace o tom, co je třeba provést. p
říPadně múŽete kontaktovat Oddélení služeb zákazníkům íirmy Mac|aren, kde obdržíte
všechny požadované iníormace o tomto

výrobku.

Na tento kočáíekby se mély používat náhradní díly a příslušenstvívýhradně
od firmy Maclaren.
Pokud jsou některé díly VaŠeho koČárku po čase špatně pohyblivé nebo se těžko
ovládají, přesvědčte se, že to není z důvodu
jeiich zneóiŠtěnÍ, naslříkeite na ně slabou Vrstvu maziva ve
spreji, např. WD 40 (nepoužíVejte olej ani mazací tuk). Dbe.ite na to,
aby mazivo Vniklo mezi souČásti, ale nenastříkejle ho příliš, neboi by lo mohlo usnadnit
usazování nečistot. Nadměrný nános
spreje setřete, pravidelné mazání pohyblivých částíprodlouží životnost kočárku a usnadní jeho
skládání a rozkládání.

ověřte si, Že jste obeznámeni s obsluhou koČárku. Kočárek by měl vždy snadno rozložit
i složit, Pokud ne, nedělejte to násilím
iíl
odloáe iej a přečtěte si náVod k použití.

-

plastikové a natřené části můžete om}ii teplou
vodou a slabým čislicímprostředkem.
Látku sedaČkY mŮŽete oČistit nebo vydrhnout pomocí slabého čisticíhopíostředku
nebo slabého deziníekčníhoprostředku.
Nikdy nepouŽÍVeite k ČiŠtění
híubé Čislicíprostředky, roztoky s obsahem čpavku, bělícíhopro§tředku nebo
alkoholu.
JestliŽe bYl koČárek VY§tavon PŮsobení Vlhka, vylřolo jsi suchým hadrom a nechte
iej úplně otevřený vyschnout v leplém proslředí.
Ngskládojle koČárek ani ieho přísluŠénstvÍ,když isou mokró, ani je neuskladňujte na
vlhkém místě. Mohla by se na nich Vytvořit
plísoň. Před uskladněním vždy všochny čásli do sucha Vytřota.

Kočáíek skladujlo na suchém a bezp€čnóm mísiě,

DoPLŇKoVÁ yýBAvA:
Vycpaná s€dačka

slunečníslínítko
Zavazadlový prostor
Bočníopěrky
Plachta proti dešti
Hrudní chránič
Nákupní taška
Fima Maclardn si Vyhrazuje plilvo nil
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