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ÚVOD 
Děkujeme Vám, že jste si pořídili mechanický polohovací vozík RELAX COMFORT a blahopřejeme 
k dobrému výběru. Tato příručka Vás seznámí   s montáží, obsluhou, nastavením jednotlivých částí 
a údržbou vozíku. Dobrá znalost a údržba vozíku výrazně zvýší jeho životnost, proto si před 
použitím důkladně přečtěte tuto příručku.  
 
VAROVÁNÍ: Všechny vozíky DMA se dají přizpůsobit dle individuálních požadavků uživatele, 
nicméně správný výběr   typu vozíku by vzhledem k diagnose pacienta měl pečlivě vybrat jedině 
lékař. Zvláště vždy dbejte na maximální povolenou statickou nosnost vozíku 100 kg, která je 
uvedena na výrobním štítku produktu. 
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1. K ČEMU JE VÝROBEK URČEN 
1.1 Cíloví uživatelé 
Námi vyráběné invalidní vozíky se vyrábějí a testují v naší továrně. Výběr, adaptaci a nastavení 
invalidního vozíku by měl provést odborný lékař nebo jiný odborník, který zná pacientovu diagnózu 
a jeho potřeby. Uživatel by měl být důkladně seznámen s pokyny, které se týkají provozu, 
bezpečnosti a údržby, a to buď odborným lékařem nebo Vaším dodavatelem. 
 
1.2 Indikace 
Invalidní vozík je vhodný pro ty, kteří jsou důsledkem ochrnutí dolních končetin nebo nemoci, která 
jim v tom zabraňuje, trvale či dočasně neschopni se volně pohybovat či chodit. Díky opěradlu zad 
a sklopnému sedadlu invalidního vozíku mohou uživatelé sedět i velmi dlouhou dobu. Invalidní 
vozík je vhodný pro děti a dospělé, jejichž váha se pohybuje v rozmezí 40-140 kg. Tento lehce 
ovladatelný vozík je možné používat uvnitř i venku. Nylonové opěradlo pro záda a potah sedadla 
vyhovují každému. Díky různým přídavným doplňkům, jako podpěra trupu, abdukční klín atd. lze 
invalidní vozík upravit pro množství patologií. 
 
1.3 Kontraindikace 
Tento invalidní vozík může předepsat pouze odborný lékař, stejně tak i doporučit další příslušenství 
tak, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Tento vozík není určen malým dětem a osobám s váhou 
nižší, než 40 kg. Uživatel by měl být dostatečně fyzicky i mentálně vyspělý na to, aby tento vozík v 
rámci své rodiny bezpečně užíval. 
 
1.4 Znovupoužití 
V případě, že by byl tento invalidní vozík poskytnutý k užívání jinému uživateli, vozík by měl být 
vyčištěn, desinfikován a celkově překontrolován schváleným technickým servisem. Poté odborný 
lékař příslušným způsobem vozík upraví potřebám nového uživatele. Je důležité zkontrolovat, zda 
jsou na vozíku originální štítky, zaučit nového uživatele a předat mu pokyny k užívání. 
 
2. UPOZORNĚNÍ 
2.1 Kontroly před prvním použitím 
Před prvním použitím by měl uživatel nebo doprovod zkontrolovat, zda jsou vzorky pneumatik v 
pořádku, zda jsou pneumatiky dostatečně nahuštěné a zda fungují brzdy. Nikdy nepoužívejte vozík, 
pokud je bezpečnostní prvek uvolněn, pokud je kolo nebo některá část vozíku nedostatečně 
dotažená, nebo pokud je potah potrhán nebo odtržen. 
 
2.2 Provoz v exteriéru 
Uživatel, který je na svém okolí závislý, by tento invalidní vozík neměl venku používat sám. Vždy by 
ho měl někdo doprovodit. Pokud bude vozík používán venku, je třeba, aby uživatel nebo 
doprovod zohlednili cestu a povětrnostní podmínky. Obzvláště je třeba brát v patrnosti nerovnosti 
terénu, jako díry, vyjeté koleje, kamínky a bahnité, nestabilní oblasti. Déšť, sníh a náledí znatelně 
snižují dobrou přilnavost k povrchu, stejně jako funkčnost brzd. V případě pohybu do (strmého) 
kopce, po obrubníku nebo po převýšeném povrchu se může vozík převrátit. Ať používáte vozík 
sami, nebo jej řídí jiná osoba, opěrka zad by měla být sklopená v úhlu 90° a sedadlo by mělo být v 
horizontální poloze, aby byl vozík maximálně stabilní a dobře ovladatelný. 
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2.3 Zakázané používání  
Vozík by neměl být používán pro přepravu těžkých břemen, nebo pro jakékoliv jiné použití, než je 
přesun osoby, jejíž váha nepřekračuje největší možnou hmotnost. Nikdy nepoužívejte vozík, pokud 
není v dobrém stavu. Nikdy se neodstrkávejte nohama! 
 
2.4 Vnější teplota 
Pokud je vozík vystaven zdroji tepla, jako je topení nebo sluneční paprsky, ať už přímo nebo skrz 
okno, nebo pokud je v úložném prostoru auta, teplota polstrování a kovových nebo plastových 
částí může být dost vysoká a může popálit uživatele vozíku. Tyto části by před užíváním měly být 
zchlazeny na přijatelnou teplotu. 
 
2.5 Okolní prostředí 
Je důležité vzít v úvahu prostředí, ve kterém se vozík používá. Vždy zkontrolujte, zda jsou dveře a 
prahy přizpůsobené rozměrům a možnostem vozíku. Dejte pozor na schody a vyčnívající předměty 
visící na zdech nebo v rozích, které by mohly uživatele ohrozit nebo zranit. 
 
3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
3.1 Přenášení a zvedání 
Je přísně zakázáno zvedat vozík, pokud na něm někdo sedí. Zvedejte vozík samostatně a používejte 
k tomu pevné části konstrukce. Ke zvedání nikdy nepoužívejte stupačky, opěrky nohou, područky 
nebo jakékoliv jiné pohyblivé části vozíku. 
 
3.2 Převoz ve vozidle 
Vozík by neměl být používán jako sedadlo ve voze, i když je k tomu vybaven. Pokud bude invalidní 
vozík převážen ve vozidle, doporučujeme odmontovat oddělitelné části, aby se snížila jeho váha a 
rozměry (zadní kola, opěrka pro nohy). Je důležité vozík a jeho doplňky zajistit popruhy.  
POZOR: hmotnost vozíku nebo některé z jeho částí může být tak velká, že na jejich zdvižení bude 
třeba více než jedna osoba. 
 
3.3 Rizika přiskřípnutí 
Při skládání nebo rozkládání vozíku, při zacházení s opěrkami nohou a rukou, nebo při demontáži 
kol či jiných doplňků může dojít k přiskřípnutí. Odborný lékař by měl uživatele na tato rizika 
upozornit a ukázat mu, jak bezpečně při takovýchto činnostech postupovat. 
 
3.4 Příslušenství a doplňky 
Odborný lékař nebo jiný odborník může přizpůsobit vozík potřebám uživatele díky různým 
přídavným doplňkům, jako je podpěra trupu, abdukční klín a další. V žádném případě by se neměly 
používat přídavné doplňky k vozíku před tím, než je ověřeno, že jsou s vozíkem kompatibilní. Mělo 
by se používat pouze originální příslušenství. 
 
3.5 Stabilizační kolečka proti překlopení 
Doporučujeme vám používat stabilizační kolečka. Uživatel nebo doprovod by je měli nastavit co 
nejblíže k podlaze, aby nedocházelo k překlopení. Pokud překonáváte překážku, kolečka zdvihněte, 
a po jejím překonání je vraťte zpět na své místo. Nikdy vozík nenaklánějte ani nehoupejte přes 
stabilizační kolečka. 
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3.6 Polohování (namáhání měkkých tkání) 
Někteří uživatelé trpí proleženinami, pokud sedí dlouhou dobu. Je tedy povinností odborného 
lékaře, aby uživateli předepsal invalidní vozík vybavený tak, aby těmto proleženinám předešel, jako 
např. opěradlo sedadla s možností lůžkové úpravy, podpěry trupu, nastavitelný úhel 
sedadla, vložky proti otlakům apod.  
 
3.7 Balancování (jízda na zadních kolech) 
Je přísně zakázáno jezdit na vozíku pouze na zadních kolech (balancovat). Existuje zde riziko 
překlopení. 
 
3.8 Obecná bezpečnostní pravidla 
Vždy, když vystupujete z vozíku nebo do něj nastupujete, zajistěte vozík brzdami. Před prvním 
použitím zkontrolujte tlak v pneumatikách. Nepoužívejte vozík s podhuštěnými pneumatikami. 
Dbejte na správné huštění kol. Pokud je vozík v pohybu, nebrzděte pomocí ručních brzd. Místo toho 
použijte madla. 

 Nikdy nejezděte na pohyblivých schodech! 
 
4. DODÁVKA A UVEDENÍ DO PROVOZU 
Všechny invalidní vozíky společnosti jsou kontrolovány v naší továrně a speciálně baleny pro 
dodání. Před tím, než vozík rozbalíte, se ujistěte, že krabice není poškozena. Dále zkontrolujte, zda 
nechybí žádné doplňky, včetně uživatelské příručky a záručního listu. Případné doplňující 
informace by měly být přiloženy, aby uživatel pochopil, k čemu a jak se invalidní používá a jaké jsou 
záruční podmínky. Poté, co je vozík zkontrolován, odborný lékař nebo autorizovaná osoba jej 
nastaví pro daného uživatele. Je odborníkovou zodpovědností zajistit uživateli bezpečnost a předat 
mu pokyny a důležitá upozornění ohledně provozu, jak je popsáno v tomto návodu. Odborník by 
se měl ujistit, že uživatel těmto pokynům rozumí. 
 
Obalový materiál a různé ochranné části by měly být zaslány schválenému centru na zpracování 
odpadu. 
 
5. DOPORUČENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ 
Tato kapitola popisuje některé techniky, jak optimálně používat invalidní vozík. Tyto techniky vám 
mohou pomoci překonávat každodenní překážky.  
 
Obecná a hygienická doporučení: invalidní vozík by se měl na základě doporučení na následujících 
stranách udržovat v čistotě, a neměl by se nikdy používat v případě, pokud si nejste jisti, že funguje 
správně. 
 
5.1 Bezpečnostní pás 
Pokud má uživatel potíže se sezením nebo ztrácí rovnováhu, měl by používat bezpečnostní pás. 
Odborný lékař nebo jiný odborník by měl pás namontovat a nastavit. Je důležité pás moc 
neutahovat a nastavit ho na míru. S ohledem na typ invalidního vozíku se pás buď upevňuje přímo 
do vozíku, na obou stranách sedadla v místech k tomu určených, nebo se jednoduše obepne kolem 
zadního opěradla, přes uživatele a zapne vepředu. Délka pásu se nastavuje suchým zipem. 
Odepínání a zapínání je možné díky dvěma přezkám (samičí a samčí), z nichž na jedné je zapínací 
systém. 
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5.2 Pro maximální stabilitu 
Invalidní vozík byl navržen tak, aby byl během běžných denních aktivit stabilní, a to za předpokladu, 
že těžiště (tělesná váha) uživatele se nepřesune ven z plochy ohraničené čtyřmi koly, 
dotýkajících se země. Uživatel by si měl vždy zajistit vozík do rovnováhy, aby jeho stabilita a 
ovládání byly co nejlepší. Pokud uživatel provádí činnosti, k nimž je potřeba pohybovat tělem, 
doporučujeme používat rovnače zad nebo bezpečnostní pás. Pokud řídíte, opěradlo by mělo být 
vždy rovně (kolmo k cestě).  
 
5.3 Jízda do kopce 
Nakloňte se dopředu.  
Berte v úvahu profil cesty: díry, 
změny úrovně a stoupání mohou 
invalidní vozík destabilizovat. 
 
5.4 Jízda z kopce 
Zakloňte se dozadu. 
Vždy ovládejte vozík hnací obručí. 
Stejně jako při jízdě do kopce, 
i zde zohledněte to, jakou cestou 
pojedete. 
 

Upozornění: Nikdy nejezděte šikmo z/do kopce, a nikdy nepřekračujte maximální povolený 
sklon kopce, který je uveden ve specifikacích invalidního vozíku. Použijte stabilizační kolečka. 
 
 
5.5 Jak překonat překážku 
Nesnažte se překonat překážku sami. Uživatel musí 
požádat někoho o pomoc. Pokud to však není možné, je 
třeba, aby si uživatel najel přímo čelem před překážku 
(nikdy ne nakřivo), potom ji přejel nejprve předními 
kolečky a nakonec zadními. koly. Buďte opatrní, existuje 
zde riziko překlopení. Nikdy nepřejíždějte přes překážku, 
jejíž výška je větší, než jak je uvedeno v technických 
specifikacích! 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Naklonění dopředu (vozík v klidu) 
V tomto případě se jedná o situaci, kdy je vozík v klidu. Když se budete naklánět dopředu, ujistěte 
se, že jsou brzdy zajištěny. Ujistěte se, že otočná kolečka jsou vytočena ven, nejlépe vodorovně se 
zadními koly, aby byl vozík v dostatečné rovnováze. Nenaklánějte se příliš daleko. Vaše pozadí by 
mělo zůstat na sedadle. Nepřenášejte váhu na stupačky, mohli byste se překlopit. 
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MINIMÁLNÍ
TEPLOTA

MAXIMÁLNÍ
TEPLOTA

MINIMIMÁLNÍ
VLHKOST

MAXIMÁLNÍ
VLHKOST

PROVOZ 0 °C  +40 °C 0% 80%

SKLADOVÁNÍ 0 °C  +35 °C 0% 80%

 
5.7 Naklonění dozadu (vozík v klidu) 
Zadní strana vozíku by měla být co nejblíže k předmětu, který chcete uchopit. 
Nenaklánějte se příliš dozadu, vaše pozadí by mělo zůstat na sedadle. 
Nezajišťujte brzdy, protože je lepší se otočit, než se překlopit. 
 

POZOR: nikdy nepřekračujte rovnovážní limit. Nikdy 
neprovádějte tyto úkony blízko schodů nebo překážek, které 
by mohly zapříčinit destabilizaci vozíku. 
 
 
5.8 Přemisťování 
Uživatel se může bokem přemístit z vozíku sám, pokud je na to dostatečně silný. Vozík by měl být 
umístěn paralelně a blízko cílového místa, s předními kolečky vytočenými ven. Zajistěte brzdy, a 
pak zdvihněte područku a sklopte stupačku na straně blíže k cílovému místu. Opřete se jednou 
rukou o druhou područku a druhou rukou o místo, kam se chcete přesunout, zvedněte pozadí a 
postupně se přesunujte z vozíku na dané místo. 
 
Čelní přemístění je též možné, pokud může uživatel stát a má na to dostatečnou sílu. Zdvihněte 
stupačky, postavte nohy na zem, opřete se o područky, vstaňte a přesuňte se k cílovému místu. 
Stále byste se měli něčeho přidržovat.  
 

POZOR: nikdy nestoupejte na stupačky; systematicky zajišťujte brzdy a vždy buďte co nejblíže 
k cílovému místu. Ujistěte se, že opěrky rukou (područky) jsou zajištěné (přední nebo zadní skluz). 
 
5.9 Skládání a rozkládání vozíku (viz kapitola 10.1.) 
 
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
6.1 Seřízení brzd 
Jakmile budete měnit nastavení zadních kol (změna průměru kola, výměna kola), je třeba tomu 
přizpůsobit i nastavení brzd. Viz kapitola 10.4. 
 
6.2 Podmínky užívání a skladování 
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6.3 Pravidelná údržba 

• BRZDY: Zkontrolujte stav brzdové destičky, stejně jako funkčnost a účinnost brzd. 
• POLSTROVÁNÍ: Zkontrolujte čalounění a celkový vzhled zadního opěradla a sedadla. Potahy 

by se neměly odchlipovat, neměly by být potrhané nebo nesprávně připevněné. 
• ŠROUBY: Všechny šrouby by měly být dostatečně pevně utažené, ale ne tak, aby poškozovaly 

rám nebo bránily pohyblivým součástem vozíku. Nikdy nepoužívejte vozík, který má 
povolené šrouby. 

• PŘEDNÍ A ZADNÍ KOLA, PODPĚRY: 
Kontrolujte opotřebení pneumatik; vozík nepoužívejte, pokud jsou pneumatiky příliš 
opotřebované, nebo jinak poškozené. Kontrolujte tlak (nahuštění) v pneumatikách. Vidlice 
by měly být bezpečně připevněné (ne uvolněné) k vozíku. Přední kolečka by se měla volně 
otáčet, aniž by se uvolňovala do stran. 
- Zadní kola by se měla volně otáčet, aniž by se uvolňovala do stran. 
- Rychloupínací osa kola by měla být perfektně zajištěna a neměla by 
se bočně vychylovat z osy. 
Je třeba pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách. 

POZOR: používat invalidní vozík s podhuštěnými pneumatikami může být nebezpečné. 
 
Ø 24‘’x 1’’3/8 (nebo 600 mm) . .................................4.4 max. (BAR) 
Ø 200 x 30 (mm) ........................................................... 2.5 max. (BAR) 
Ø 8’’x 1’’1/4 ..................................................................... 4 max. (BAR) 
Ø 12’’1/2x 2’’1/4............................................................. 2.5 max. (BAR) 
 

POZOR: duše pneumatiky může prasknout, pokud ji přehustíte. 
 

• HNACÍ OBRUČE: Kontrolujte stav jejich nátěru, chodu, a zda jsou dobře připevněná. 
• PODRUČKY: Kontrolujte polstrování; zda je dobře připevněné k vozíku a zda se neodchlipuje. 
• OPĚRKY NOHOU A STUPAČKY: Kontrolujte, zda nejsou opěrky poškozené a zda jsou dobře 

připevněné k rámu. Vzpěry opěrek by se neměly hýbat do stran a měly by být bezpečně 
připevněné k rámu vozíku. 

 
6.4 Čištění 
V případě špatného počasí odstraňte špínu ze všech zasažených částí vozíku, především pokud je 
znečištěná i nosná hřídel zadního kola.  
Vozík udržujte v čistotě pomocí vlhkého hadříku s malým množstvím saponátu, potom otřete a 
vysušte. Především je třeba očistit brzdy, kola a vidlice na předním kolečku. Odstraňte veškerou 
špínu, která by mohla narušit správnou funkčnost vozíku. 
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nenamáčejte. 
 
7. ÚDRŽBA 
Aby vozík fungoval tak, jak má, a kvůli bezpečnosti uživatele je potřeba provádět pravidelné servisní 
prohlídky. Doba mezi dvěma servisními prohlídkami závisí na podmínkách provozu, ale neměla by 
překročit jeden rok. Pokud vozík používáte velmi často venku, popřípadě často na nepravidelném 
povrchu (hodně kamenů a děr), je třeba absolvovat servisní prohlídky častěji. 
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7.1 Desinfekce 
Pokud je to potřeba, nebo pokud se změní uživatel vozíku, je nutné vozík dezinfikovat. Desinfekce 
se provádí nanesením čisticích nebo desinfekčních prostředků na vnější plochy vozíku. Jedná se o 
pěnové přípravky, které není třeba otírat, pouze vysušit. Dodavatelů takových prostředků je mnoho. 
Naše interní servisní střediska používají výrobky ANIOS. 
 
8. ÚDRŽBA A OPRAVY 
Údržba a opravy se neřídí žádnými zvláštními pravidly, ale měla by je provádět vyškolená a odborná 
střediska. Provádí se standardní péče. K opravě invalidního vozíku je možné použít pouze originální 
náhradní díly. Jakákoliv změna nebo oprava pomocí náhradních dílů jiné společnosti ruší záruku. 
Zříkáme se pak také veškeré zodpovědnosti v případě zranění nebo nehody. Uživateli 
doporučujeme si nechat vozík dát zkontrolovat alespoň jednou ročně ve specializovaném 
servisním středisku. 
 
8.1 Hlavní úkoly 
- Zkontrolujte všechny pásy a šrouby a pravidelně obměňujte matice a opotřebené vruty 
(poškozené závity, obroušené rýhování, stopy po rzi). 
- Zkontrolujte všechny spoje a vyměňte části, které vykazují stopy poškození, jsou uvolněné, 
odtržené, zkroucené nebo nemají správný tvar. Popruhy by se měly měnit pravidelně. Pokud 
některý spoj postrádá nátěr (ať úplně, nebo částečně), může to znamenat, že spoj má nějakou vadu, 
nebo že se začíná lámat. V případě, že je vozík ve špatném stavu, nebo jsou na vzorku pneumatiky 
viditelná poškození, proveďte důkladnou prohlídku. 
- Kontrolujte pravidelně brzdy, popřípadě je vyměňte, pokud po nastavení nefungují správně. 
Neměly by se zadrhávat a měly by dobře pracovat. 
- Zkontrolujte bezpečnostní a pojistné systémy. Pravidelně je měňte, pokud nefungují správně a 
pokud nejsou bezpečné pro uživatele nebo doprovod. 
- Zkontrolujte rámy zadních kol, jejichž maximální boční kmitání by nemělo přesáhnout 1 cm. 
Zkontrolujte paprsky (výplet) kola, nahraďte ohnuté, chybějící nebo příliš uvolněné paprsky. 
Pravidelně vyměňujte poškozené nebo zlomené části rámu (v místě svaření). 
- Zkontrolujte rychloupínací osu; především kuličková ložiska a středová hřídel by měly pracovat 
lehce a bez zadrhávání.  
- Zkontrolujte kuličková ložiska předních a zadních kol a držáky vidlic. Zkontrolujte, zda se kola 
netočí příliš mimo osu a zda se při rotaci neozývají silné zvuky. Kola by se měla pomalu samovolně 
zastavit, aniž by se zadrhávala.  
- Zkontrolujte hnací obruče a vyměňte je, pokud jsou poškozené, nebo pokud jsou rámy ohnuté, 
přelomené nebo nepřiléhají správně.  
- Zkontrolujte pneumatiky a nahraďte je, pokud v nich jsou trhliny, praskliny, nebo pokud jsou příliš 
opotřebované nebo na nich není vzorek. Zkontrolujte nahuštění a chování pneumatik po 
nahuštění. 
- Zkontrolujte zadní opěradlo a polstrování sedadla, nahraďte je, pokud jsou odchlípnuté, roztržené, 
děravé nebo silně opotřebované. Zkontrolujte funkčnost přezek. 
- Zkontrolujte područky, nahraďte je, pokud jsou odchlípnuté, roztržené, děravé nebo silně 
opotřebované. Zkontrolujte, zda jsou dobře připevněné k rámu držadla. 
- Zkontrolujte opěrky nohou a vyměňte je, pokud jsou ulomené, poškozené nebo opotřebované. 
Po zkontrolování a nastavení výše uvedených částí zkontrolujte funkčnost vozíku a jeho 
příslušenství: rotaci kol, sklápění opěrky rukou, brždění, jízda, zvedání opěrky nohou a stupaček, 
sklápění opěradla zad, stabilita vozíku. V případě potřeby dalších informací se obraťte na oddělení 
péče o zákazníka nebo na prodejce. 
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8.2 Příslušenství 
Používejte výhradně originální doplňky dodávané výrobcem, které jsou s vozíkem kompatibilní. 
 
8.3 Skladování 
Před tím, než vozík dlouhodobě uskladníte, důkladně ho vyčistěte a zkontrolujte jeho funkčnost. 
Skladujte ho na suchém čistém místě. Pokud ho znovu uvádíte do provozu, překontrolujte před 
prvním použitím jeho funkčnost. 
 
8.4 Konec životnosti invalidního vozíku 
Nevyhazujte vozík nebo jeho příslušenství, pokud už přestaly plnit svou funkci. Zašlete je 
příslušnému centru na zpracování odpadu. 
 
8.5 Záruční podmínky 
Na mechanické části je dvouletá záruka. Tato záruka se týká běžného provozu vozíku a nevztahuje 
se na poškození způsobené nesprávným používáním nebo údržbou. Záruka se nevztahuje na části, 
které byly opraveny nebo vyměněny bez souhlasu výrobce. Záruka se nevztahuje na běžné 
opotřebení materiálu a částí. Poštovné a balné je hrazeno kupujícím. Naše záruka by v žádném 
případě neměla vést k záměrnému přímému nebo nepřímému poškozování. Toto vybavení výrobce 
(s výše uvedenými záručními podmínkami) prošlo testováním našimi techniky a odpovídá 
oficiálním normám, které je platné dle certifikujících společností. Servisní a záruční list je dodáván 
s každým invalidním vozíkem. Všechny opravy a servisní prohlídky by se tam měly zaznamenat. 
 
8.6 Definice 
Různá nastavení by měla zvýšit funkčnost vozíku na nejvyšší míru. Následující užitečné vysvětlivky 
vám pomohou lépe pochopit důvod těchto nastavení: 
 

• ŠÍŘKA STOPY VOZÍKU je vzdálenost mezi osami kol. Měří se na zemi mezi místy, kde se kola 
dotýkají země. 

• TĚŽIŠTĚ VOZÍKU určuje vzdálenost mezi osami zadního a předního kola na stejné straně 
vozíku. Malá kola jsou otočená dopředu. 

• OVLADATELNOST KOLEČEK je vzdálenost měřená na zemi mezi osou otáčení vidlice a 
předního kolečka. Čím je tato vzdálenost menší, tím lépe lze vozíček ovládat. 

• SKLOPENÍ je ostrý úhel mezi rovinou kola a vertikální rovinou. 
 
NASTAVENÍ PŘEDNÍ OSY 
Pokud se zvětší šířka stopy a těžiště vozíku, zlepší se jeho 
stabilita, ale sníží se jeho ovladatelnost. 
Pokud se naopak zmenší šířka stopy a těžiště vozíku, 
sníží se též jeho stabilita, ale ovladatelnost bude lepší. 
 
NASTAVENÍ ZADNÍ OSY 
Pokud se zvýší těžiště vozíku, zlepší se stabilita, ale sníží 
se ovladatelnost. Pokud se sníží těžiště vozíku, zhorší se 
stabilita, ale zlepší se ovladatelnost. 
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9. MOŽNOSTI A TECHNICKÉ INFORMACE 
 
9.1 Technické specifikace 
Invalidní vozík byl zkonstruován za dvěma účely: aby byl lehký, moderní, dobře ovladatelný, 
přenosný a zároveň tradičně pevný a spolehlivý. 
 
ZÁKLADNÍ POPIS 

• Váha vozíku: od 39 kg 
• Látkové polstrování, pohodlné a dlouhé nástavce 
• Sklápěcí opěrky rukou 
• Polohovací zadní opěradlo 
• Epoxidový nátěr 
• 3 šířky sedadla (39, 44, 49 cm) 
• Sklopné sedadlo 
• Nastavitelná výška sedadla: mezi 40 a 45 cm 
• Maximální stabilita bez zarážek proti překlopení: 13° 
• Maximální stabilita se zarážkami proti překlopení: 16° 

 
 
9.2 Příslušenství 

• stabilizátory trupu 
• pracovní podnos 
• abdukční klín 
• brzdy pro doprovod 
• pěnový podsedák (5 cm) 
• levý nebo pravý držák berlí 
• kompozitní zadní kola (ø 61 cm) 
• zadní kola s výpletem (ø 56 cm) 
• standardní zadní kola (ø 56 a 61 cm) 
• zadní kola o ø 30,5-40,5 cm 
• nafukovací přední kola (ø 13 nebo 15 cm) 
• stabilizační kolečka 

 
 
9.3 Terminologie 

1. Opěrka ruky (područka) 
2. Bočnice 
3. Opěrka zad 
4. Madla pro doprovod 
5. Područka 
6. Hnací obruč 
7. Ruční brzda 
8. Rám 
9. Vidlice 
10. Opora vidlice 
11. Stupačka 

12. Zámek odklopení područky 
13. Sklápěcí podnožka 
14. Zámek ke sklápěcí podnožce 
15. Sedadlo 
16. Rychloupínací osa zadního kola:  

pro uvolnění kola stiskněte a zároveň 
táhněte kolo k sobě. Vždy po montáži 
zkontrolujte, zda se nemůže kolo samo 
uvolnit. 

17. Nastavení výšky madel 
18. Opěrka hlavy 
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10. MONTÁŽ A ÚPRAVY 

POZOR: montáž doplňků by 
měl provádět specializovaný 
technik. Nastavení a úpravy by 
měl provést odborný lékař, který se 
ujistí, že uživatel rozumí instrukcím 
a opatřením! 
 
Nikdy nepoužívejte jiné než 
originální příslušenství. 
Zkontrolujte upevňovací prvky 
 a doplňky, než je začnete používat. 
 
 
10.1 Montáž opěrky zad 
Odšroubujte závit a osičku (foto 1), 
zdvihněte opěradlo do kolmé 
polohy (foto 1), a našroubujte závit 
a osičku zpět. Odtahujte madla od 
sebe (foto 3), dokud drážka 
umístěná na trubkách madel 
nebude směřovat na upínací 
kolečko. Upravte madla na 
požadovanou výšku, a pak jemně 
dotáhněte obě upínací kolečka. 
 
 
10.2 Úprava rámu a výšky sedadla 
10.2.1 Rozvor předního kola: 
Úplně vyšroubujte obě matice (foto 4 – A). 
Vyndejte oba šrouby a posunováním podpory 
vidlice nastavte požadovanou délku rámu (3 
možnosti: 0, +3 a +6 cm). Zasuňte zpět šrouby a 
zašroubujte bezpečně matice. Klíč na matice č. 10 
a inbus č.4.  
 
 
 
 

 
POZOR: obě podpory vidlic by měly být 
nastavené stejně. Těžiště sedadla by mělo být upraveno podle nastavení rámu! 
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10.2.2 Rozvor zadního kola 
Vyrovnání zadního kola docílíte vodorovným 
posunem ložiska kola (foto 5). 
Klíč na matice č. 21 a 24. 
 
10.2.3 Nastavení výšky sedadla 
Výšku sedadla lze nastavit na vzdálenost 
40 cm, 42,5 cm nebo 45 cm od podlahy změnou 
polohy ložiska na kovovém plátu (foto 5), změnou 
polohy předního kola na vidlici (foto 6) a změnou 
průměru zadních a předních kol. Klíč na matice č. 21 
a 24, inbus č. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Montáž zadního kola 
Pro demontáž zadního kola stiskněte tlačítko 
rychloupínací osy a zároveň táhněte k sobě. 
Pro montáž stiskněte tlačítko rychloupínací osy a 
nasaďte kolo zpět. 
 

 
POZOR: po nasazení kola se ujistěte, zda je správně 
nasazeno! 
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10.4 Seřízení brzd 
S ohledem na průměr kola a vzorek pneumatiky bude 
možná zapotřebí nastavit brzdy. Částečně povolte oba 
šrouby (foto 8), posuňte brzdu podél drážky a pevně 
šrouby utáhněte. Klíč na matice č. 10, inbus č. 4.  
 

 
Zkontrolujte funkci brzd vždy před každým použití 
vozíku! 
 
 
 
 
 
 
10.5 Opěrka hlavy 
Pro montáž opěrky hlavy zmáčkněte hlavní 
tlačítko (foto 9 - A) a nasazujte opěrku hlavy do 
nástavce umístěného na horní hraně opěradla 
zad (podélná díra v plastovém krytu), dokud 
není naproti jedné ze seřizovacích děr. 
Uvolněte tlačítko. Nastavení výšky se provádí 
také pomocí tohoto tlačítka. Výška má tři 
úrovně. 
 
Podélné nastavení se provádí posunem opěrky 
hlavy na jejím podstavci. 
 
Povolte 4 šrouby (foto 9–B), posuňte opěrku do 
požadované pozice a šrouby utáhněte. Inbus č. 
4. 
 
K oběma šroubům (foto 10) se dostanete po 
odepnutí zapínání. Umožňují nastavení 
postranních křídel. Inbus č. 5. 
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10.6 Montáž opěrky zad a sedadla 
Sedadlo a opěradlo zad jsou připevněny popruhy 
Velcro (foto 11). Pro nasazení podsedáku a opěrky zad 
umístěte popruhy před opěradla (zadní nebo 
sedačku), a potom pevně zatlačte. Boční 
podpůrná látka je připevněna k zadní části sedačky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.7 Nastavení výšky opěrky zad a madel 
10.7.1 Opěrka zad 
Povolte čtyři závity (foto 12 – A), nastavte 
opěradlo 
do požadované výšky. Utáhněte (ne nadoraz) 
závity. 
 
10.7.2 Madla 
Povolte dva závity (foto 12 – B), tahem směrem 
dolů nebo 
nahoru nastavte požadovanou výšku. 
Utáhněte závity. 
 
 
 
10.8.1 Podnožky 
Povolte oba šrouby (foto 13 – A) a přibližujte nebo oddalujte příčky na požadovanou vzdálenost (0-
25 mm na každé straně). Dobře utáhněte oba šrouby. Inbus č. 6. 
 
10.8.2 Hloubka sedadla 
Povolte oba šrouby (foto 13 – B), posunem do stran nastavte požadovanou hloubku sedadla (0-70 
mm). Dobře utáhněte oba šrouby. Inbus č. 6. 
 

 
POZOR: Doporučujeme upravit hloubku rámu podle 
nastavení sedadla, aby byl vozík stabilní. 
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10.8.3 Područky 
Povolte oba šrouby (foto 13 – C) a přibližujte 
nebo oddalujte příčky  
na požadovanou vzdálenost (0-25 mm na každé 
straně). Dobře utáhněte oba šrouby. Inbus č. 6. 
 
Zkontrolujte, zda mezi předními kolečky a 
stupačkami není žádná zarážka. 
 
 
10.9 Područky 

POZOR: Při nastavování výšky opěrky rukou hrozí riziko přiskřípnutí!  
 
V důsledku variabilnosti nastavení invalidního 
vozíku je možné, že područka bude při velkém 
sklonu zadního opěradla narážet do zadních 
kol. Před tím, než budete nastavovat sklon 
zadního opěradla, posuňte područku co nejvíce 
dopředu. 
 
10.9.1 Montáž 
Stiskněte tlačítko (foto 14 – C) a nasaďte 
područku. Potom tlačítko uvolněte. Pro vyjmutí 
područky postupujte opačným způsobem. 
 
10.9.2 Nastavení výšky 
Stiskněte tlačítko (foto 14 – C) a nastavte 
područku do požadované výšky. Potom tlačítko 
uvolněte. 
 
10.9.3 Nastavení hloubky 
Povolte závit (foto 15 – A) a posunem područky 
dopředu nebo dozadu nastavte požadovanou 
hloubku. Utáhněte závit.  
 
10.9.4 Nastavení výšky chrániče bočnice: 
Odšroubujte oba šrouby (foto 15 –D). Nastavte 
bočnici do požadované výšky a utáhněte oba 
šrouby. 
Křížový šroubovák č. 5. 
 

POZOR: Vzdálenost mezi horní částí bočnice a dolní částí područky může vést k přiskřípnutí. 
Měla by být menší než 8 mm, nebo větší než 25 mm! 
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10.10 Stabilizační kolečka proti překlopení 
Odtlačte páčku směrem dozadu (foto 16), nastavte kolečko do požadované výšky, uvolněte páčku, a 
jemně zatlačte, dokud nenajdete stabilní pozici. 
 

 
 
10.11 Boční stabilizátor 10.11.1 Nastavení výšky 
Po nastavení zadního opěradla do požadované výšky upravte výšku podpěry trupu pomocí závitu 
(foto 17 - A). Nastavení výšky podpěry trupu je možné také tím, že upravíte polohu opěrky přímo na 
jejím držáku: odšroubujte oba šrouby (foto 18 – E), přesuňte opěrku do druhé drážky (foto 18 – F) a 
pevně zašroubujte oba šrouby. 
 
10.11.2 Nastavení hloubky 
Použijte závit B k nastavení hloubky podpěry trupu. V případě nutnosti jemného vyladění použijte 
závit D (foto 18 – D), který se nachází pod zapínáním opěrky. 
 
10.11.3 Nastavení úhlu a sklopení 
Tlačte opěrku směrem nahoru (foto 17 – B) až do požadovaného úhlu. 
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10.12 Podnožky 

POZOR: Při nastavování výšky opěrky nohou hrozí riziko přiskřípnutí. 
 
10.12.1 Sklopení 
Zajistěte vozík brzdami, než budete sklápět podnožky. Vytočte páčku (foto 19 – B) směrem ven a 
vytočte podnožky ven. Pro vyjmutí podnožek zatlačte páčku nahoru. 
 
10.12.2 Nastavení úhlu 
Povolte závit (foto 19 – A), nastavte podnožku do požadovaného úhlu a závit utáhněte. 
 
10.12.3 Nastavení lýtkové opěrky 
Výška: povolte šroub C (foto 19), nastavte opěrku do požadované výšky, dotáhněte šroub. 
Šířka: vyšroubujte oba šrouby umístěné za lýtkovou opěrkou, nastavte opěrku do požadované šířky 
a utáhněte oba šrouby.. 
Hloubka: vyšroubujte šroub D (foto 19), posuňte zařízení do požadované polohy a šroub utáhněte. 
Inbus č. 5. 
 
10.12.4 Nastavení stupačky: 
• Délka: povolte šroub E  

(foto 19), nastavte stupačku do požadované polohy 
a utáhněte šroub. Inbus č. 5. 
 

• Úhel: vyšroubujte šroub F (foto 19), nastavte úhel 
do požadované polohy a dobře šroub utáhněte. 
Inbus č. 5. 

 
• Hloubka: vyšroubujte šroub F (foto 19), nastavte do 

požadované hloubky a dobře šroub utáhněte. 
Inbus č. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR: zkontrolujte, zda mezi předními kolečky a stupačkami není žádná zarážka! 
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