SERVIS A OPR AVY
V případě nutnosti odstr anění z ávady nebo provedení s ervisu kontaktujte prodejce, který Vám
pos kytne veš keré i nfor mac e.

NÁVOD K POUŽITÍ ZP
VOZÍKY MECHANICKÉ

ZÁRUKA
Záruku pos kytujeme po dobu 24 měsíc ů ode dne koupě pomůc ky. Záruka se nevztahuje na
poš koz ení vlivem nes právného použití nebo mechanic kého poš kození.
Varování! Úprava nesc hválená dodavatelem DMA Praha s.r.o. může ovlivnit dél ku pos kytované
záruky.

Vozík mechanický polohovací
typ:
OPTIMO
KOMFOR T

DODAVATEL :

Vzhledem k neus tále s naz e o zdokonalení výrobků si fir ma DMA Praha s. r. o. vy hrazuj e práv o
měnit specifikace bez dřívějšího varov ání.

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz
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Strana č.1
1. ÚVOD
Tento mec hanic ký vozík je určen pro pohyb a přepravu těl esně postižených os ob a os ob
s výraz ně sníž enou schopností mobility. Svou konstrukcí a provozními vlas tnostmi je vhodný pro
interiérový i exteriérový provoz . K pohybu vozíku je využita vlastní síla uži vatele přenášená
prostřednictvím ovl ádacích obr učí na z adních kolec h, u transportního provedení j e voz ík ovl ádán
pouz e doprovodnou os obou.

2. KONSTRUKCE VOZÍKU
Rám vozíku je vyr oben z dural ových trubek vys oké pevnosti, což zaruč uje j eho výborné užitkové
vlastnos ti

a pevnost i

v nejnár očnějšíc h pr ovozních

podmínkác h. Vozík je

vybaven

odnímatel nými polstrovaný mi pos tranicemi a odnímatelný mi, výš kově i úhlově nastavitel nými
podnož kami, které jsou pro z výšení opor y nohou opatřeny lýtkovými opěr kami. Dále je vozík
vybaven nastavitel nou opěr kou hlavy, obdukč ním klínem a boč ními opěr kami. Vozík má
nastavitelný úhel sedu i opěr ky zad. Pro zajištění stability v klidové poloz e je vozík vybaven
ručními parkovac ími brzdami zadníc h kol po obou stranác h vozíku a bubnový mi brzdami pro
doprovod. Veš keré čal ounění vozíku (sedač ka, z ádová opěr ka, područ ky) je lehc e omyvatelné,
vyrobené z ohni vzdorných materiálů, které zároveň s vými vlastnostmi umožňují dlouhodobé
(celodenní) používání vozíku.

3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU
1. Polstrovaná područ ka
2. Polstrovaný anatomicky tvarovaný sedák
3. Des ka pro sed
4. Polstrovaná opěrka zad
5. Polstrovaná opěrka hl avy
6. Brzdy pro doprovod
7. Nastavitelná madla pro doprovod
8. Zadní kolo
9. Brzdy
10. D uralový rám
11. Přední kolo
12. Stupač ka
13. Podnož ka
14. Lýtková opěr ka
15. Ovládání pro polohování opěr ky zad
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4. NASTAVENÍ VOZÍKU
4.1 Nastavení hloubky sedu
1. Sundejte z vozíku s edací polštář připevněným suchý m zi pem.
2. Povolte a vyšroubujte šrouby (1,2,3) umistěné na desc e sedu.
3. Z volte jednu z mož ných pol oh des ky s edy (A,B).
4. Šr ouby zašroubujte z pět a dostatečně utáhněte.
5. Sedací polštář pol ožte a z afi xujte pomocí s uchého zipu zpět.

2
1
3

4.2 Nastavení šíř ky sedu
1. Povolte a vyšroubujte šrouby (P) umistěné na rámu vozíku.
2. Z volte jednu ze třech možnýc h šířek (V)
A: 39 – 45 cm
B: 45 – 48 cm
C: 48 – 51c m
3. Šr ouby zašroubujte z pět a dostatečně utáhněte.
4. J emné doladění šíř ky viz kapitola 4.4.

POZNÁMKY

Strana č.14
6. VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍÍ
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4.3 Nastavení stupaček

Vozík nikdy nepř etěž ujte. Dodržujte maxi mální hmotnos t uži vatele, pro kterou byl

Postup při odklopen í/odejmutí stupačky:

vozík z kons truován ( viz. parametry).

1. U držáku stupač ky povolte aretační šroub (A).



Stupač ky vozíku js ou určeny pro oporu dolníc h končetin, ni kdy na ně nes toupejte a

2. Po následném uvolnění vykloňte stupač ku do strany.

nepřenášejte váhu celého těla.

3. Vysuňte s tupač ku směrem nahoru.



Při skládání a roz kládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k z achyc ení a úraz u

4. V opač ném případě pos tup opakujte v obrác eném poř adí.



Je-li voz ík v klidu, vždy akti vujte par kovací brzdy.



Neskládejte a neroz kládejte vozík pokud není z abržděn par kovacími brzdami.



Necouvejte s vozíkem na ner ovné povrchy nebo př ekáž ky.



Nepoužívejte voz ík k úč elům, k nimž nebyl z konstruován.



prstů.



Nezdolávejte s trmé překáž ky bez dopr ovodu.



Při jízdě z kopc e kontrolujte a udržujte r yc hlost.



Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno…).

Postup při nastavení výšky stupačky:



Při zdolávání obrubníku vž dy snižte r ychlos t a najíž dějte pod úhl em 90 %.

1. Povolte jistící šroub (C).



Při transportu (automobilem nebo autobus em) nepoužívejte voz ík k s ezení.

2. Vys unutím nebo zas unutím stupač ky nastavte pož adovanou polohu.



Nezvedejte vozík z a nastavitelné nebo odnímatelné čás ti.

3. Správnou výš ku s tupač ek zjistíte tak, že trup by měl s e stehny s vírat úhel 90°.



Doporuč ujeme nec hat vozík z kontrolovat kaž dých dvanáct měsíců firemním ser visem.

4. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.
Postup při nastavení úhlu stupačky:
1. Povolte jistící šroub (A).

7. TECHNICKÉ PAR AMETRY

2. N astavte požadovaný úhel stupač ky.

Délka vozíku:

108 cm

Šířka vozíku:

66 - 73 cm

Výška vozíku:

106 cm

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.
Postup při nastavení úhlu podnožky:

Šířka sedu:

38 - 51 cm

1. Povolte jistící šroub (E).

Hloubka sedu:

44 - 47 cm

2. N astavte požadovaný úhel podnož ky.

Výška sedu:

56 - 62 cm

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.

Výška zádové opěr ky:
Výška područek:
Úhel sedu:
Úhel opěr ky z ad:
Úhel podnožek:
Max. b ezpečn á stoupavost:
Nosnost:

51 cm
22 - 27 cm
-4° - 27°
88° – 121°
18°- 90°
8°
130 kg

A
B

D

C
E
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Postup při nastavení výšky lýtko vé op ěrky:

4.14 Slož ení voz íku

1. Povolte jistící šroub(y) (B, popř.D).

1. Odstrojte vozík od všec h oddělitelnýc h čás tí (postup viz kapitol y 4.1 - 4.11.)

2. N astavte požadovanou výš ku opěr ky.

2. Stlačte aretační páč ky C.

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub( y) opět utáhněte.

3. Skl opte opěr ku zad směrem dolů.
4. V opačném případě opakujte postup v obrác eném pořadí.

A
B
C

D
E

4.4 Nastavení postranic
Postup při odklopen í/odejmutí po stranice:
1. U držáku pos tranice povolte aretační šroub (A).
2. Po následném uvolnění vykloňte postranici do s trany.
3. Vysuňte pos tranici s měrem nahoru.
4. V opač ném případě pos tup opakujte v obrác eném poř adí.

5. ÚDRŽBA
Čalounění vozíku je možné čistit běžný mi čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují
rozpouš tědla a nez půs obují mec hanic ké naruš ení povrchu. Čistěte vž dy celou plochu, kterou po
odstranění nečistot důkladně oplác hněte čistou vodou. Vš echny kovové díly udržujte suc hé a
čisté. Doporuč ujeme občas přeleš tit vhodným l eštícím prostředkem. Pr avidelně kontrol ujte
všec hny zajišťovací pr vky ( brzd, postranic, stupaček, kol), abyste se ujistili, že js ou v bezpeč ném
a provozusc hopném stavu. Obč asné lehké promaz ání (sprej WD-40) pohybli vých čás tí z aručí
bezchybný a bezhluč ný provoz. Pravi delně kontrol ujte stav pneumati k, tlak v pneumatikách je
třeba přizpůsobit hmotnos ti uživatele. V případě důkl adnější kontrol y tec hnic kého stavu nebo
opravy, kontaktujte prosím naš e servisní oddělení. Vozík skl adujte v suc hém a čistém prostředí,
chraňte před prachem, vlhkos tí a chemic ký mi vlivy.
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4.13 Nast aven í stabilizačních koleček

Postup při nastavení šířky postranic:

Postup při sklopení stabilizačn ích koleček

1. U držáku pos tranic povolte aretační šr oub (M).

1. Povolte aretač ní šroub (R).

2. N astavte požadovanou š ířku postranice (F).

2. s kl opte kol eč ka s měrem nahoru.

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.

3. Aretač ní šroub opět utáhněte.
4. V opačném případě postup opakujte v obrác eném pořadí.

Postup při nastavení výšky stabiliz ačn ích koleček

Postup při nastavení výšky po stranic:

1. Z máč kněte aretač ní pojistku držáku stabilizačního koleč ka (P).

1. U držáku pos tranic povolte aretační šr oub (B).

2.. N astavte požadovanou výš ku koleč ka.

2. N astavte požadovanou výš ku postranice.

3. Výš ku nastavte tak, aby s e vozík nemohl převrátit vz ad a zár oveň koleč ka nebránila v jíz dě.

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.

4. N astavenou polohu zajistíte uvolněním ar etač ní pojistky do původní polohy.
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4.5 Nastavení úhlu opěrky z ad
1. Z máč kněte páč ku na levém madle pro doprovod (B).
2. N astavte požadovaný úhel opěr ky z ad.
3.

Po nas tavení nově z volené polohy páč ku uvolněte.
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Brzdy bubnové pro doprovod
1. Uveďte voz ík do klidové polohy.
2. Páky brz d stlačte s měrem k madlu.
3. Zaaretujte brzdy pl astovou pojistkou.
4. Pro uvolnění opakujte postup v opač ném pořadí.

4.6 Nastavení úhlu sedu

4.12 Odejmutí zadního kola

1. Z máč kněte páč ku na levém madle pro doprovod (A).

1. Vozík naklopte směrem od sebe.

2. N astavte požadovaný úhel sedu.

2. Stiskněte plastovou krytku pojistky r ychloupínac ího zámku ve stř edu kola (A).

3.

3. Vytáhněte kolo ( včetně os y) s měrem k s obě (H).

Po nas tavení nově z volené polohy páč ku uvolněte.

Strana č.10

Strana č.7

Postup při nastavení hloubky abdukčního klínu

4.7 Nastavení opěrky hlavy

1. Povolte aretač ní šroub.

Postup při nastavení výšky op ěrky hlavy

2. N astavte požadovanou hloubku abdukč ního klínu.

1. Povolte aretač ní šroub (A).

3. Po nastavení nově z vol ené polohy šr oub opět utáhněte.

2. N astavte požadovanou výš ku opěr ky hlavy.
3.

Po nas tavení nově z volené polohy šroub opět utáhněte.

4.11 Aktivace brzd
Brzdy bezpečnostní

Postup při nastavení úhlu opěr ky h lavy

5. Uveďte voz ík do klidové polohy.

1. Povolte aretač ní šroub (B).

6. Páku brzdy stl ačte směrem od sebe (A).

2. N astavte požadovaný úhel opěr ky hlavy.

7. Pro uvolnění opakujte postup v opač ném pořadí.

3.

Po nas tavení nově z volené polohy šroub opět utáhněte.
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4.8 Nastavení madel pro doprovod

Postup při nastavení výšky a šířky boční opěrky

1. Povolte aretač ní šroub (A).

1. Povolte aretač ní šrouby (C).

2. N astavte požadovanou výš ku madla.

2. N astavte požadovanou výš ku a šíř ku opěrky.

3.

3. Aretač ní šroub opět utáhněte..

Po nas tavení nově z volené polohy šroub opět utáhněte.

4.9 Nastavení bočních op ěrek
Postup při odklopen í/odejmutí bo ční opěr ky
1. Povolte aretač ní šroub (C).
2. Odklopte opěr ku.
3. Vysuňte opěrku s měrem nahoru.
4. V opač ném případě pos tup opakujte v obrác eném poř adí.

4.10 Nastavení abdu kčního klínu
Postup při odklopen í obdukčního klínu
1. Vysuňte aretační pojistku.
2. Odklopte abdukč ní klín..
3. Pojistku uvol ňete.
4. V opačném případě postup opakujte v obrác eném pořadí.

