
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 

Rozkládání a skládání chodítka 
Chodítko rozložíte tak, že složený rám uchopíte do obou rukou a roztáhnete jej do 
stran. Poté rám zajistěte úplným zatlačením pojistky (A) uprostřed směrem 
dopředu od rukojetí. Při skládání chodítka nejprve odemkněte pojistku 
zatlačením směrem od předního kolečka k rukojetím. 
Pak přitáhněte obě strany rámu k sobě. 

První montáž 
Loketní opěrky je nutno namontovat každou na správnou stranu. 
Zasuňte je do trubek nahoře tak, aby kolík uvnitř otvoru zapadl do 
příslušného vybrání. Zajistěte ručním kolečkem. 
Pod opěrky nasaďte rukojeti a dotáhněte je pomocí ručních koleček. Je-li 
montáž provedena správně, měla by při minimálním nastavení mezi 
rukojeťmi být mezera 22 cm. Viz obr. 1 

Nastavení rukojetí 
Výšku opěrek lze nastavit tak, že vyjmete ruční kolečka a kolíky po 
stranách chodítka (B), povolením ručního kolečka pod opěrkou (C) lze 
rukojeti posouvat dopředu nebo dozadu. Po nastavení opěrky je nutné 
ruční kolečka bezpečně dotáhnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záruční informace 

 
 
 
 

 
Obr. 2 

Nastavení brzdy  
Brzdí se zatlačením na opěrky, čímž se patky v zadní části chodítka 
dostanou do kontaktu se zemí. Potřebný tlak lze nastavit otáčením 
nastavovacího kolečka (obr. 2). Při otáčení po směru hodinových 
ručiček se tlak potřebný pro brzdění zvyšuje. Při otáčení proti směru 
hodinových ručiček se tento tlak snižuje. Brzdný tlak se musí nastavit 
podle potřeb uživatele. 
POZOR! Pravidelně kontrolujte opotřebení patek. Jsou-li opotřebované, 
brzdění nebude účinné a patky se musí vyměnit. 

Bezpečné používání 
Při používání chodítka závisí stabilita na kontaktu všech tří koleček se 
zemí. Při překonávání nerovností, svahů, obrubníků apod. je třeba 
dbát opatrnosti, protože se přitom stabilita nutně snižuje. Rám musí 
být úplně rozložený a skládací mechanismus zajištěný v otevřené 
poloze. 
Při skládání chodítka dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí končetin 
nebo oblečení. 

Údržba 
Každý den před použitím zkontrolujte účinnost brzd. 
Zkontrolujte, zda se kolečka volně otáčejí a vychylují do stran a zda 
nejsou zanesená nečistotami. 
Pokud jde skládání ztuha, povolte asi o čtvrt otáčky šroub, kterým je 
pravá strana rámu připevněna k nosné desce předního kolečka. 
Pravidelně kontrolujte, zda centrální zajišťovací mechanismus bezpečně 
funguje, tj. nejsou uvolněné ani nechybí žádné upevňovací prvky. 

Společnost Performance Health ručí za to, že tříkolové chodítko Days 
nemá žádné vady materiálu ani zpracování. Tato záruka latí po dobu 
1 roku od data nákupu prvním zákazníkem. 
Záruka se nevztahuje na součásti podléhající přirozenému opotřebení 
a součásti vyžadující pravidelné výměny. 
Záruka se nevztahuje na následující: 
• Náhradní díly od jiného dodavatele, než je společnost Performance 

Health nebo dodavatelská firma; 
• Závady zjištěné během záruční doby, které nebyly způsobeny vadou 

materiálu či zpracování nebo byly způsobeny nepřiměřeným 
používáním; 

• Společnost Performance Health nenese odpovědnost za náhodné či 
následné škody na zdraví nebo majetku; 

Je-li zapotřebí tříkolové chodítko Days vrátit výrobci, musí být náležitě 
zabalené, aby bylo během přepravy chráněno, pokud možno 
v originálním obalu. V opačném případě společnost Performance Health 
neodpovídá za poškození výrobku během přepravy. 
Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva. 
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Tyto pokyny pro uživatele jsou k dispozici ve zvětšené verzi. Tuto verzi vám na vyžádání poskytne zákaznický servis společnosti 

Performance Health. Uschovejte je pro pozdější nahlédnutí. 
 

 

 

Výrobce: 
Performance Health International Ltd. 
Nunn Brook Road, Huthwaite, 
Sutton-in-Ashfield, 
Nottinghamshire, NG17 2HU, UK. 
Spojené království: 
Tel.: 03448 730 035 
Fax: 03448 730 100 
www.performancehealth.co.uk 
Mezinárodní kontakt: 
Tel.: +44 1623 448 706 
Fax: +44 1623 448 784 
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Tříkolové chodítko s opěrkami 240 A (09 111 7589) 
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Obr. 1 


