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Gratulujeme vám k výberu vášho nového invalidného vozíka

Z dôvodu vašej bezpečnosti, a tiež preto, aby ste maximálne využili vlastnosti vášho nového 
invalidného vozíka, vám odporúčame dôkladné naštudovanie tohto návodu k obsluhe ešte pred tým, 
ako začnete vozík používať.  

Predpokladané použitie a predpokladané užívateľské prostredie

Invalidný vozík je určený na použitie tak  interiéri, ako i v exteriéri.  

Užívateľ

Tento invalidný vozík bol vyvinutý pre osoby s telesným postihnutím a slúži tiež ako pomôcka pre 
osoby, ktoré majú problémy s chôdzou. Užívatelia, ktorí dokážu sami ovládať invalidný vozík (tzn. ísť 
na ňom, riadiť ho a brzdiť), môžu používať invalidný vozík bez asistenta. Maximálna hmotnosť 
užívateľa je 135 kg. Užívateľ sa musí pred použitím invalidného vozíka zoznámiť s obsahom návodu 
na obsluhu.

Nastavenie invalidného vozíka

Priemerný užívateľ invalidného vozíka neexistuje. Z tohto dôvodu je možné invalidné vozíky značky 
Sunrise Medical HCM prispôsobiť špecifickým potrebám jednotlivých užívateľov.  Nastavenia 
uvedené v kapitole Použitie invalidného vozíka môžu byť roben užívateľom. Všetky ostatné 
nastavenia uvedené v návode na obsluhu musia byť robené kvalifikovaným personálom alebo po 
dohode s ním.

Ak ste zrakovo postihnutý(á), môžete si tento dokument prehliadnuť vo formáte PDF na stránke 
www.SunriseMedical.eu alebo je prípadne na vyžiadanie k dispozícií veľkými písmenami.

Bezpečnostné oznámenie a informácie o prípadnom stiahnutí výrobku z trhu nájdete na 
webovej stránke www.SunriseMedical.eu.

Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom používania, údržby alebo bezpečnosti Vášho invalidného 
vozíka, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu SUNRISE MEDICAL. Pokiaľ vo Vašom r
egióne nie je žiaden autorizovaný predajca alebo pokiaľ máte nejaké otázky, obráťte sa na Sunrise 
Medical buď písomne alebo telefonicky.

ÚVOD
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Aby ste správne pochopili tento návod na obsluhu, je dôležité porozumieť bežným termínom používaným k popisu 
rôznych súčastí invalidného vozíka. Prejdite si výkres nižšie a zoznámte sa s podstatnými súčasťami vášho invalidného 
vozíka. 
Vybavenie vášho invalidného vozíka sa môže mierne líšiť od toho, ktoré je vyobrazené na obrázku č. 1. Invalidný vozík je 
dodávaný s dvoma typmi vybavenia – „Basic“ a „One-tool“.  Pokiaľ sa funkcia, ovládacie prvky a nastavenie pri Basic a 
One-tool líšia (vybavením), bude táto skutočnosť uvedená v texte a pri obrázkoch v tomto návode na obsluhu. Pokiaľ je 
invalidný vozík Emineo nastavený ako vozík ovládaný asistentom, je vybavený iným rozmerom kolies a brzdovým asistentom 
umiestneným na rukoväti.  

A.
 
Operadlo chrbta a poťah 

B.
 
Opierka hlavy

C.
 
Područka

D.
 
Ochranný kryt odevu

E.
 
Sed 

F.
 

Opierka nohy
G.

 
Rám

H.
 
Stupátko

I.
 

Rukoväť/madlo
J.

 
Poháňacie koleso

K.
 
Obruč

L.
 

Blok kolesa
M.

 
Brzda

N. Ložiskové púzdro rejdového 
koliečka

O. Vidlica rejdového 
koliečka
P.

 
Pojazdné koliečko

Obr. 1

SÚČASTI INVALIDNÉHO VOZÍKA



5

Zostava obrázky 2 a 3

Štandardne je invalidný vozík dodávaný 
v skompletovanom stave.
Všetko, čo musíte urobiť:
• Rozložiť operadlo chrbta, viz strana 12
• Namontovať područky, viz strana 6
•   Namontovať podpery nôh, viz strana 7

Preprava

Invalidný vozík je vhodný pre pozemnú a/
alebo leteckú prepravu.
Súčasti invalidného vozíka, ktoré sa dajú ľahko 
demontovať, by mali byť počas prepravy vozíka 
odmontované. 
• Područky
• Opory nôh
• Zadné kolesá
• Opierka hlavy

Invalidný vozík musí byť vo vnútri vozidla 
pripevnený pomocou upevňovacieho systému 
podľa normy  ISO 10542, ktorý je vhodný pre 
hmotnosť príslušného vozíka vrátane jeho 
príslušenstva. 

Preštudujte “Safety in cars” na strane 30 
v prípade, že chcete vozík Emineo použiť ako 
sedadlo v motorovom vozidle. Obr. 3

Obr. 2

MONTÁŽ A PREPRAVA
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Rýchloupínacia aretácia Obrázok 4

Invalidný vozík je na poháňacích kolesách 
vybavený rýchloupínacou aretáciou. Pre montáž 
alebo demontáž kolesa stisnite tlačítko uprostred 
poháňacieho kolesa.

Upozornenie!
Skontrolujte, či je koleso riadne zaistené - keď je 
šroub kolesa úplne zasunutý v púzdre, musí 
tlačítko uprostred kolesa vyskočiť o približne 5
mm. 

Výškovo nastaviteľná ovládacia rukoväť 
Obrázok 5

Ovládacia rukoväť sa nastavuje tak, že uvoľníte 
poistnú rukoväť (5A) a premiestnite ovládaciu    
rukoväť hore alebo dolu do požadovanej výšky.  
Znovu utiahnite poistnú rukoväť. 
Kvôli bezpečnosti je ovládacia rukoväť v hornej 
pozícií vybavená poistnou západkou.  Pokiaľ 
chcete demontovať ovládaciu rukoväť, umiestnite 
ju do najvyššej polohy a stisnite poistnú západku 
(5B).

Područky, demontáž a montáž 
Obrázok 6

Područky demontujete tak, že ich nadvihnete 
smerom nahor. Pri opätovnej montáži područky 
zasuňte späť do trubiek.  

 Varova n i e ! 

Pri demontáži područky dávajte pozor na to, aby 
nedošlo k zacvikutiu prstov alebo odevu v 
kolese.

Obr. 6

Obr. 5

Obr. 4

POUŽÍVÁNIE INVALIDNÉHO VOZÍKA
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Vyklopenie, montáž a demontáž 
opierok nôh Obrázok 7 a 8

Postup je rovnaký pre pevné aj uhlovo 
nastaviteľné opierky nôh.  
Opierky nôh sa dajú vyklopiť, alebo demontovať 
tak, aby  ste mohli ľahšie prepravovať invalidný 
vozík či do neho ľahšie nastúpiť alebo z neho 
vystúpiť.  Opierky nôh môžete uvoľniť otočením 
páky (7A) dovnútra alebo von a súčasným 
sklopením opierok nôh.  

Akonáhle sklopíte opierku nôh do boku, môžete ju 
zdvihnúť hore a v prípade potreby ju úplne 
demontovať.  Pokiaľ ju chcete znovu namontovať, 
urobte tieto kroky v obrátenom poradí a rukoväť 
sa automaticky zaistí. 

Kompletnú opierku nohy je možné spolu s 
upevňovacími prvkami úplne odstrániť (viz 
strana 27).

Obr. 8

Obr. 7
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Obr. 10

Obr. 9

Používanie bŕzd Obrázok 9

Aktivujte brzdu zaťažením brzdovej páky 
smerom k sebe.

 Varovanie! 
Brzda je určená iba k zaisteniu stojaceho 
invalidného vozíka. V žiadnom prípade ju 
nepoužívajte na brzdenie počas jazdy.  

Brzdovú páku môžete sklopiť dolu, aby sa uľahčil 
presun do boku. Zatiahnite za brzdovú páku 
smerom nahor a potom ju sklopte nadol.  

Použitie bŕzd na vozíku Emineo 
s asistenčnou brzdou Obr. 10
(Asistenčná brzda je štandardným vybavením 
invalidných vozíkov ovládaných asistentom. Je 
k dispozícií tiež ako príslušenstvo.) Zabrzdite 
stlačením brzdových rukovätí (18A). V priebehu 
parkovania zatlačte odisťovaciu rukoväť  (10B) 
smerom od seba a zaistite brzdy. Pre 
uvoľnenie bŕzd stlačte odisťovaciu rukoväť. 
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Basic

Univerzálny nástroj

POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Zábrana proti prevráteniu/
stabilizačná tyč Obrázky 11 a 12

Zábranu proti prevráteniu umiestnite do 
požadovanej polohy jej povytiahnutím a otočením 
smerom dovnútra a dolu. Zábrana proti 
prevráteniu je štandardne nastavená tak, aby 
medzi ňou a povrchom bola zachovaná medzera, 
ktorá umožňuje napr. prekonanie prahu dverí 
apod.  

Stabilizačná tyč je prístupná, keď je zábrana proti 
prevráteniu umiestnená hore alebo dole. 

Obr. 12

Obr. 11
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Pri  naklápaní  invalidného  vozíka  nestrkajte 
ruky apod. medzi bočný rám a držiaky opierok 
nôh.

Naklápanie Obrázok 13

Aj keď zmeníte naklopenie invalidného vozíka, 
rovnovážny bod zostane zachovaný. Pri 
naklápaní vozíka dozadu sa uhol operadla otvorí 
o 8. V závislosti na úrovni pohyblivosti môžete
použiť rôzne metódy naklápania vozíka: 
•
 

Asistent stlačí páku naklápania a užívateľ sa 
predkloní dopredu alebo zakloní dozadu. 
•
 

Asistent stlačí páku naklápania a užívateľ sa 
pomocou rúk posunie dopredu alebo dozadu. 

Varovanie!
Nebezpečenstvo pricviknutia. Pokiaľ je na 
invalidnom vozíku Emineo namontovaný stolík, 
nesmie sa invalidný vozík naklápať, pokiaľ v ňom 
sedí užívateľ. 
Užívateľom ovládaná páka naklápania, ktorú 
môže užívateľ bez pomoci asistenta používať, je 
k dispozícií ako príslušenstvo.  

Rovnovážny bod invalidného vozíka Emineo 
môže byť nastavený tak, aby vozík mohol byť 
optimálne používaný s ohľadom na úroveň 
pohyblivosti a hmotnosť užívateľa. Viz str. 22.

Obr. 13

 Varovanie: Nebezpečenstvo pricviknutia!
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Nabíjanie

Nepoužívajte invalidný vozík počas 
nabíjania. Nabíjajte invalidný vozík len 
vtedy, keď ho nepoužívate.  
Pripojte konektor nabíjačky do ručného ovládania 
a pripojte ho k elektrickej sieti (230 V). Akonáhle 
sú batérie úplne nabité, na nabíjačke sa rozsvieti 
zelená kontrolka. 
Do priestoru, v ktorom nabíjate batérie, 
odporúčame namontovať detektor dymu. B
atérie v prípade uskladnenia alebo pokiaľ ich 
dlhšiu dobu nebudete používať, vždy odpojte. 

Elektrické naklápanie vozíka 
a operadla (príslušenstvo)

Pomocou ručného ovládania naklopte invalidný 
vozík a zmeňte uhol operadla.

Obr. 15

POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie uhla operadla 
pomocou zoraďovacej páky            
(príslušenstvo) Obrázok 14
Uhol operadla nastavte samostatne pomocou 
páky (14A).
•  Stlačte páku a súčasne zatlačte operadlo 

dopredu alebo dozadu.

Obr. 14
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Sklopenie operadla dole alebo hore  
Obrázky 16 a 17

• Demontáž područiek
• Naklopte invalidný vozík dopredu.  

Vytiahnite šroub (16A), otočte ho o 90° a 
zaistite v otvorenej polohe. Uvoľnite šroub a 
sklopte operadlo dole.

Pokiaľ chcete operadlo vyklopiť hore, urobte 
tento postup v obrátenom poradí.

Obr. 17

Obr. 16
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Sadanie do vozíka a vstávanie z 
neho

 
Obrázky 18, 19 a 20

• Zaistite brzdy.
• Odklopte alebo demontujte opierky nôh.
• Naklopte invalidný vozík dopredu.
• Teraz užívateľ môže presadnúť do vozíka alebo 

z neho vstať svojpomocne prostredníctvom 
vlastných rúk, prípadne s pomocou ďalšej 
osoby, alebo vlastnou hybnou silou smerom 
vpred (pokiaľ je užívateľ schopný stáť ). Viz 
obrázky 18, 19 a 20.

Obr. 20

Obr. 19

Obr. 18
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POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Zdvíhacími bodmi 
sa myslia 
nasledujúce: r
ukoväť/madlo, 
pevné opierky nôh 
a bočný rám.

 Varovanie!  
Nezdvíhajte invalidný vozík za područky.  
Nezdvíhajte invalidný vozík za uhlovo 
nastaviteľné opierky nôh alebo úchyt opierky 
nôh.

Upozornenie!
Pred zdvíhaním skontrolujte, či je rukoväť 
poriadne zaistená.  

Aby v priebehu  zdvíhania  boli  asistenti  v lepšej 
pozícií , môžu  podľa  potreby  zdvíhať  invalidný 
vozík každý z jednej strany.   

Prekonávanie prekážok – 
obrubníky Obrázok 23

Pri prekonávaní obrubníkov vyklopte zábranu 
proti prevráteniu hore. Potom jednou nohou 
zošliapnite stabilizačnú tyč a súčasne 
manévrujte vozíkom za pomoci rukoväti.  Pokiaľ 
potrebujete zdvihnúť opierky nôh nad prekážku, 
naklopte invalidný vozík dozadu.

Stúpanie a klesanie

Pokiaľ bude vozík často používaný v 
nerovnom teréne, odporúčame, pokiaľ je to 
vhodné,  namontovať samostatnú brzdu pre 
asistenta. 

Prekonávanie prekážok - 
schody 

 
Obrázky 21 a 22

Pokiaľ vynášate vozík spolu so sediacim 
užívateľom po schodoch alebo ho z nich 
znášate, použite k tomu doporučené zdvíhacie 
body. Tieto sú vyznačené na výrobku.

Obr. 23

Obr. 22

Obr. 21
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie výšky sedadla

Výšku sedadla môžete ľahko nastaviť. Rôzne 
spôsoby nastavenia výšky sedadla tiež 
ovplyvňujú jazdné vlastnosti invalidného vozíka a 
jeho schopnosť prekonávať prekážky.

 Varovanie! Nenastavujte invalidný vozík 
Emineo tak, aby sedadlo malo rôznu výšku 
vpredu a vzadu, pretože to môže ovplyvniť 
rovnovážny bod.  

Nastavenie výšky sedadla – zadná 
časť 

 
Obrázok 24

Výšku zadnej časti sedadla môžete 
nastaviť nižšie uvedenými spôsobmi. 

Posunutím bloku kole s a  hore a l ebo doluč
Posunutím bloku kolesa hore spustíte sedadlo 
dole. Posunutím bloku kolesa dole zdvihnete 
sedadlo nahor. Viz strana 17.

Zámena za väčšie alebo menšie pohonné 
kolesá Použitím väčších pohonných kolies sa 
zvýši výška sedadla.  Použitím menších 
pohonných kolies sa výška sedadla zníži. 
Tabuľka na str. 38 ukazuje, aké výšky sedadla 
sa dajú dosiahnuť použitím rôznych rozmerov 
pohonných kolies.   

Nastavenie výšky sedadla – predná 
časť Obrázok 24

Výšku sedadla vpredu môžete nastaviť nižšie 
uvedenými spôsobmi. Tabuľka na str. 38 ukazuje, 
aké výšky sedadla môžete dosiahnuť 
prostredníctvom rôznych spôsobov. 

Obr. 24
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Ložiskové 
púzdro

Pojazdové 
koliečko

Vidlice rejdového 
koliečka

Nastavenie výšky sedadla – vpredu

• Presuňte ložiskové púzdro rejdového koliečka 
hore alebo dole (univerzálne náradie).  
(viz strana 19)

• Presunutím ložiskového púzdra hore spustíte 
sedadlo dole. Presunutím ložiskového púzdra 
dole zdvihnete sedadlo hore.  

•
 

Presuňte rejdové koliečko vo vidlici hore 
alebo dolu.  

•
 

Presunutím rejdového koliečka vo vidlici (25
A) hore spustíte sedadlo dolu. Presunutím 
rejdového koliečka vo vidlici dolu zdvihnete 
sedadlo hore.  

Zámena  za  väčšie  alebo  menšie  rejdové 
koliečka
 •

 

Použitím menších rejdových koliečok sa zníži 
výška sedadla, zatiaľčo použitím väčších 
rejdových koliečok výšku sedadla zvýšite. Pokiaľ 
vymeníte rejdové koliečka, menšie rejdové 
koliečka umožnia dosiahnuť menší polomer 
zatáčania. Tým sa zlepší schopnosť prekonávať 
prekážky v úzkych priestoroch a získate tiež viac 
miesta pre nohy.  Použitím väčších rejdových 
koliečok sa zväčší polomer zatáčania, ale zlepší 
sa tiež prekonávanie prekážok na nerovnom 
povrchu. 

Zámena za dlhšiu alebo kratšiu vidlicu 
rejdového koliečka 
•

 

Použitím kratších vidlíc rejdových koliečok sa zníži 
výška sedadla a dosiahnete menší polomer zatáčania
. tým sa zlepší schopnosť prekonávať prekážky v 
úzkych priestoroch a získate tak viac priestoru pre 
nohy. Použitím dlhších vidlíc rejdových koliečok sa 
zvýši výška sedadla a môžete použiť rôzne 
alternatívne rejdové koliečka  

 Varovanie!  Keď zmeníte výšku sedadla, 
nezabudnite zmeniť tiež uhol rejdových koliečok. 
Pokiaľ ste upravili nastavenie výšky sedadla vzadu, 
nezabudnite tiež nastaviť brzdy. 

Obr. 25
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Výšku sedadla viete 
nastaviť na základe 
stupnice v rozličných 
krokoch

Alternatívne 
rozmery 
poháňacích kolies

Nastavenie výšky sedadla – vzadu 
(univerzálny nástroj) Obr. 26 a 27
Na ráme invalidného vozíka nájdete merítko
(27A), ktoré ukazuje výšku sedadla v závislosti 
na rozmere poháňacích kolies.
• Demontujte poháňacie koleso.
• Uvoľnite maticu (27B) 29 mm kľúčom 

a vyšroubujte ju až na doraz.
• Jemne od seba odsuňte vnútorný a 

vonkajší blok kolesa.  
• Postupne podľa stupnice nastavte blok 

kolesa hore a dole. 
• Pritlačte k sebe vnútorný a vonkajší blok 
kolesa.
Upozornenie!

Pred utiahnutím je dôležité zaistiť, aby čapy v 
bloku kolesa zapadli do dier v ráme a púzdro bolo 
vo vodítku umiestnené vodorovne.

Nájdite si rozmer poháňacieho kolesa v hornej 
časti stupnice. Stĺpec pod rozmerom kolesa 
ukazuje, kam nastaviť blok kolesa, aby ste dosiahli 
požadovanú výšku sedadla. 

Obr. 27

Obr. 26
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie výšky sedadla – 
vzadu (Basic) Obrázok 28

• Demontujte poháňacie koleso.
• Uvoľnite šrouby (28A) a demontujte blok 

kolesa. Pomocou imbusového kľúča veľ. 4 
mm vyšroubujte šrouby; maticu počas toho 
pridŕžajte kľúčom veľ. 10 mm.

• Presunutím bloku kolesa hore znížite výšku 
sedadla. Presunutím bloku kolesa dole 
zvýšite výšku sedadla. Podľa stupnice 
nastavte správnu výšku sedadla. 

•
 

Znovu namontujte a utiahnite šrouby.

Nastavenie ťažiska  
(univerzálny nástroj)Obr. 29 a 30
Poháňacie koleso je možné presunúť do 5 

rôznych polôh (vzhľadom k ťažisku). Je to 
zobrazené na stupnici 
(29A) na bloku kolesa. Poloha „1“ 
predstavuje najlepšiu polohu proti 
prevráteniu.
•

 

Uvoľnite maticu (29B) kľúčom veľ. 29 mm a 
vyšroubujte ju až na doraz.

•

 

Nastavte púzdro poháňacieho kolesa 
dopredu alebo dozadu (obrázok 30)
Upozornenie!

 
Pred utiahnutím matice je 

dôležité zaistiť, aby čapy v bloku kolesa 
zapadli do dier v ráme a púzdro bolo vo 
vodítku umiestnené vodorovne.

 Varovanie! Po nastavení výšky sedadla a 
ťažiska nezabudnite tiež nastaviť brzdy a 
zábranu proti prevráteniu.  

Upozornenie! 
Pri nastavovaní výšky a ťažiska začnite 
nastavením poháňacích kolies a potom 
pokračujte nastavením výšky a uhla 
rejdových koliečok.  

Obr. 28

Obr. 30

Obr. 29
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie ťažiska (Basic) Obr. 31

Uvoľnite poistnú  maticu (31A) kľúčom veľ. 
27 mm, pritom držte púzdro (31B) kľúčom veľ. 16 
mm. Otočte púzdro (31B) o 90°. Presuňte koleso 
do požadovanej polohy.  Otočte púzdro o 90° 
späť a znovu utiahnite poistnú maticu. 

 Varovanie! Po nastavení výšky sedadla a 
ťažiska nezabudnite nastaviť tiež brzdy a 
zábranu proti prevráteniu.  

 
Varovanie! Pokiaľ je uhol operadla 

nakonfigurovaný na hodnotu 30°, použite 
zadné diery v základni kolesa, aby nedošlo k 
prevráteniu invalidného vozíka.

Nastavenie výšky sedadla – 
vpredu Obrázky 32, 33 a 34

Pri  nastavovaní  výšky  invalidného  vozíka 
musíte najprv nastaviť výšku rejdových koliečok 
a potom uhol.  

Nastavenie výšky rejdových 
koliečok (univerzálny nástroj) 
Obrázok 33

Rejdové  koliečka  majú  stupnicu  v  rozsahu  1–8, 
ktorá  slúži  ako pomôcka  pre nastavenie  rovnakej 
výšky na oboch rejdových koliečkach. 
•
 

Uvoľnite šroub (33A). Použite imbusový kľúč 
veľ. 5 mm.

•
 

Nastavte požadovanú výšku (viz stupnica) 
(33B).

•
 

Opäť dotiahnite šroub

 Varovanie! Nenastavujte výšku rejdových 
koliečok mimo stupnicu. Číslo musí byť vidieť v 
otvore na upevňovacom prvku rejdového 
koliečka.  Obr. 33

Obr. 32

Obr. 31
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO      VOZÍKA

Nastavenie uhla rejdových 
koliečok/ záklonu Obrázok 34

• Jemne uvoľnite šroub (34A). Použite imbusový 
kľúč veľ. 5 mm.

• Uvoľnite šroub (34B).
• Vložte imbusový kľúč do rotačného kotúča 

(34C) a otočte ho na požadovaný uhol. 
Viz stupnica.

• Naneste na šroub (34B) prostriedok pre 
zaistenie závitov, ako je Blue Loctite (č. 
243), a utiahnite ho. Ten istý postup 
opakujte pri ďalšom šroube (34A).

Keď je rejdové koliečko v správnom uhle, 
ložiskové púzdro bude kolmo (90°) voči 
základne. To dosiahnete prostredníctvom 
nastavenia pravého uhla voči ložiskovému 
púzdru/podlahe. 

Presuňte rejdové koliečko vo 
vidlici do inej polohy. Obrázok 35

• Vyšroubujte šroub (35A).
• Posuňte blok kolesa hore alebo dolu.
• Utiahnite šroub (35A).

Obr. 35

Obr. 34



21

 A

 A

 A

  B

     20°   15°   7°    0°

NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie  výšky  operadla  Obrázok 
36

Pred nastavením výšky operadla uvoľnite poťah 
opierky chrbta.
•
 

Uvoľnite šroub (36A) na oboch stranách 
operadla imbusovým kľúčom veľ. 4 mm. (
Šroub nevyšroubujte úplne.)

•  
 

Nastaviť  polohu  operadla  môžete  plynulým 
zaťažením  smerom  hore  alebo  zatlačením 
dolu.

•    Sledujte  pritom  meraciu  stupnicu , aby  bola 
zaistená rovnaká výška na oboch stranách.

•  Pred utiahnutím šroubu a opätovnou montážou 
poťahu operadla skontrolujte, či je šroub v 
najvyššej alebo najnižšej polohe v drážke.

Nastavenie podpery krku 
(príslušenstvo) Obrázok 37 

Nastavenie hĺbky
• Uvoľnite poistné rukoväte (37A), urobte 

nastavenie a znovu utiahnite poistné 
rukoväte.

Nastavenie výšky
•
 

Uvoľnite zaišťovacie koliečko (37B), 
podpery krku zdvihnite hore alebo spustite 
dolu a znovu utiahnite zaišťovacie koliečko.

Nastavenie  sklonu  operadla  Obrázok 
38

Sklon operadla sa nastavuje zo spodnej 
strany

 
invalidného vozíka.

•
 

Imbusovým kľúčom  veľ.  6  mm  a  kľúčom   veľ.  
13 mm uvoľnite  šroub  a  maticu (38A).

•

 

Štandardný  uhol operadla je 7°. Keď 
presuniete

 
šroub do zadného otvoru, uhol 

operadla
 

bude
 

0° a potom 7°, 15° a v prednom 
otvore

 
bude

 
uhol

 
20°.

•

 

Opäť dotiahnite šroub

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 36
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie  rovnovážneho  bodu 
pre  naklopenie  sedadla  Obrázky 
39 a 40

Nastavenie rovnovážneho bodu pre naklopenie 
sedadla musí byť robené iba kvalifikovaným 
personálom.

Užívatelia majú rôznu veľkosť, hmotnosť a úroveň 
pohyblivosti. Tieto aspekty ovplyvňujú funkciu 
naklopenia sedadla a to, ako sa dá vyvážiť. Úroveň 
pohyblivosti, veľkosť a hmotnosť niektorých 
užívateľov uľahčuje naklopenie sedadla dozadu       
(oproti jeho sklopeniu smerom dopredu). 
Rovnovážný bod môže byť nastavený v súlade s 
uvedeným.

Väčšina užívateľov preferuje vyvážené 
naklopenie sedadla, tj. také nastavenie, ktoré 
umožňuje ľahké naklopenie sedadla dopredu 
a dozadu.

Prč i nastavovaní rovnovážného bodu 
naklopenia sedadla postupujte nasledujúcim č
spôsobom:

•
 

Demontujte područku a poháňacie koleso.  
Pomocou imbusového kľúče veľ. 4 mm 
vyšroubujte šroub (39A) tak, aby ste mohli 
demontovať kryt. Použite imbusový kľúč veľ. 3 
mm a rovnakým spôsobom demontujte kryt na 
vnútornej strane.

•

 

Vyšroubujte šroub(40A)imbusovým kľúčom veľ. 6 
mm, zadnú stranu držte imbusovým kľúčom veľ. 
5 mm.

•

 

Presuňte šroub do správneho otvoru.  Otvory 
úplne vpredu uľahčujú naklopenie dozadu, 
zatiaľčo zadné otvory uľahujú naklopenie 
dopredu.

•
 

Zaistite, aby vždy boli použité rovnaké otvory na 
oboch stranách invalidného vozíka. Otvory sú 
na vnútornej aj vonkajšej strane očíslované a 
farebne označené.

•
 

Šrouby znovu utiahnite a kryty vráťte späť na 
svoje miesto.

Obr. 40

Obr. 39
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie prehnutia 
operadla 

 
Obrázok 41

Invalidný vozík má čalúnené operadlo, ktoré 
sa dá nastaviť podľa prehnutia chrbta tak, aby 
bola dosiahnutá pohodlná poloha v sede a dobrá 
stabilita. Užívateľ môže sedieť v invalidnom 
vozíku aj počas nastavovania prehnutia operadla. 

K tomu, aby ste získali prístup k suchým zipsom, 
uvoľnite zadný kryt. Nastavenie umožňuje zmenu 
prehnutia operadla a dosiahnutie maximálneho 
pohodlia a podpory.

Pokiaľ je invalidný vozík vybavený nízkym 
operadlom, nepoužije sa horný suchý zips v 
dolnej časti operadla. Ten sa použije len vtedy, 
keď nastavíte operadlo hore.

Nastavenie bŕzd  
Obrázky 42 a 43

Štandardný  invalidný  vozík  sa  dodáva  s 
brzdami  namontovanými  v strednej  polohe 
poháňacieho kolesa.  

•
 

Pri nastavovaní brzdy uvoľnite šroub (42A). 
•
 

Posuňte celú brzdu vo vodítku do požadovanej 
polohy. Správna vzdialenosť medzi brzdovým 
klinom a kolesom (43A) je približne 5 mm.

Brzdy dodané spolu s invalidným vozíkom 
obvykle nie je nutné nastavovať.

Obr. 42

Obr. 41

Obr. 43
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max. 35 mm

max. 35 mm

Nastavenie zábrany proti 
prevráteniu 

 
(univerzálny nástroj) 

Obrázok 44

Pokiaľ ste zmenili ťažisko invalidného vozíka, 
nastavte zábranu proti prevráteniu. Imbusovým 
kľúčom veľ. 4 mm uvoľnite šroub (44A). Zábranu 
proti prevráteniu vytiahnite alebo zatlačte do 
správnej polohy tak, aby hodnota nameraná na 
meracej stupnici zábrany zodpovedala polohe 
poháňacieho kolsea. Opäť dotiahnite šroub. Medzi 
koncom zábrany proti prevráteniu a zemou smie 
byť maximálna vzdialenosť 35 mm. Pri 
nastavovaní uvoľnite šroub (44B) imbusovým 
kľúčom veľ. 4 mm a vytiahnite/ zatlačte dolnú 
trubku na zábrane proti prevráteniu. Opäť 
dotiahnite šroub.

Nastavenie zábrany proti 
prevráteniu (Basic) Obrázok 45

Nastavenie zábrany proti prevráteniu pri 
zmene ťažiska invalidného vozíka.
• Povoľte šrouby (45A).
• Vytiahnite alebo zatlačte zábranu 

proti prevráteniu do správnej polohy.
• Medzi koncom zábrany proti prevráteniu a 

zemou smie býť maximálna vzdialenosť 35 
mm.

•
 

Šrouby dotiahnite späť.

Obr. 45

Obr. 44
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NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Obr. 48

Obr. 47

Nastaveníie opierok nôh  
Obrázok 46

Opierky nôh majú na vonkajšej strane lineárnu 
stupnicu (46A), ktorá pomáha s nastavením 
správnej dĺžky. Pokiaľ chcete nastaviť dĺžku 
opierok nôh, uvoľnite upevňovací šroub (46B) 
imbusovým kľúčom veľ. 5 mm. Opierky nôh 
potom nastavte na požadovanú dĺžku a znovu 
utiahnite šroub.

Nastavenie uhla opierok nôh 
Obrázok 39

Uhol opierok nôh sa dá nastaviť na hodnotu 70°
, 80° alebo 90°.
• Vyšroubujte šroub (39A)
• Opierku nohy vytiahnite alebo zatlačte 

do požadovaného uhla.
• Vložte šroub do správnej diery a utiahnite.

Stupátko – nastavenie uhla Obr.  48

• Uvoľnite šroub (48A) imbusovým kľúčom veľ. 
5 mm. 

• Nastavte požadovaný uhol a šroub 
znovu utiahnite.

Obr. 46
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 Varovanie! Nebezpečenstvo pricviknutia!

Úhlovo nastaviteľné opierky nôh 

(príslušenstvo) Obrázky 49 a 47

Nastavenie uhla
•
 

Opierky nôh môžu byť nastavené 
samostatne.

•
 

Uvoľnite poistnú rukoväť (49A).
•
 

Nastavte opierky nôh do požadovaného uhla a 
utiahnite poistnú rukoväť.

Nastavenie podpery lýtok
•
 

Hĺbku a polohu podpery lýtok (49B) v 
priečnom smere je možné nastaviť.

Obr. 49



27

 A

 A

NASTAVENIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Nastavenie držiaka opierok nôh 
Obrázok 50

Môžete nastaviť hĺbku držiaka opierok 
nôh, alebo môžete podperu demontovať. 
Imbusovým kľúčom veľ. 4mm uvoľnite šroub(50A). 
Vytiahnite alebo zatlačte opierku nôh do 
požadovanej polohy. Opierku nôh nesmiete 
vytiahnuť o viac než 8 cm. Opäť dotiahnite šroub.

Nastavenie hĺbky sedadla Obrázok 51

Pokiaľ chcete plynule nastaviť hĺbku sedadla, 
uvoľnite štyry šrouby v doske sedadla imbusovým 
kľúčom veľ. 4 mm. Zatlačte dosku sedadla 
dopredu alebo dozadu. Šrouby dotiahnite späť.

Keď ste nastavili hĺbku sedadla, je možné, že 
budete musieť nastaviť držiak opierky nôh           
(viz vyššie).

Nastavenie výšky područiek Obr. 52

Pokiaľ chcete nastaviť výšku područky, uvoľnite 
šroub (52A) kľúčom veľ. 10 mm. Zdvihnite 
područku hore alebo ju spustite dolu do 
požadovanej polohy. Opäť dotiahnite šroub.

Obr. 50

Obr. 51

Obr. 52
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Nesprávne umiestnenie pásuSprávne umiestnenie pásu

Montáž bedrového pásu 
(príslušenstvo) Obrázky 53, 54 a 55

• Odoberte zo sedadla podušku. Aby ste mali 
lepší přístup pri montáži bedrového pásu, 
môžete uvoľniť štyry šrouby v doske sedadla 
a potiahnuť sedadlo dopredu (k tomu použite 
imbusový kľúč veľ. 4 mm).

• Namontujte bedrový pás podľa obrázka 54.
• Zatlačte dosku sedadla späť do pôvodnej 

polohy a utiahnite šrouby.

 Varovanie! Pokiaľ povediete pás cez bedrový 
kĺb (a cez mäkkú kožu na bruchu), môže to viesť 
k zaujatiu zlej polohy v sede a užívateľ 
invalidného vozíka môže kĺzať smerom dopredu.

Obr. 55

Obr. 54

Obr. 53

BEDROVÝ PÁS
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BEZPEČNOSŤ

• Nestojte na stupačkách a ani na ne nepôsobte veľkou silou.

• Invalidný vozík sa považuje za náhradu chôdze. Z tohto dôvodu sa užívateľ musí pohybovať 
medzi

 
chodcami, a nie na cestách s bežnou premávkou motorových vozidiel. Pokiaľ používate 

invalidný
 

vozík vonku, zapnite svetlomety – viz strana 30.

• Keď sa presúvate z vozíka, uistite sa, že ste (pokiaľ je to možné) na čo najstabilnejšom a 
nejrovnejšom povrchu. Uistite sa, že keď nechcete, nebude sa vozík pohybovať. 
Skontrolujte

 
aktiváciu brzdy a jej zaistenie.

• Maximálna prípustná hmotnosť užívateľa invalidného vozíka Emineo je 135 kg.

• Mali by ste pravidelne robiť vizuálnu kontrolu invalidného vozíka, aby ste sa uistili, že sú 
všetky šrouby a ďalšie upevňovacie prvky riadne utiahnuté.

• Pokiaľ používate invalidný vozík, vždy sa uistite, či je zábrana proti prevráteniu v správnej 
polohe.

•
 Poloha sedáku alebo poloha kolies môže byť nastavená mimo bezpečnú hranicu. Pokiaľ 

urobíte
 

na invalidnom vozíku akékoľvek zmeny, ako je zmena polohy poháňacích kolies alebo 
rejdových

 
koliečok, zmena výšky operadla atď., môže to negatívne ovplyvniť jazdné vlastnosti 

invalidného
 

vozíka, jeho rovnováhu a bod prevrátenia. Věnujte tomu zvláštnu pozornosť 
najmä,

 
keď

 
znovu

 
začnete používať invalidný vozík.

• Nerobte zmeny alebo úpravy na invalidnom vozíku, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť

 
bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zabudované do konštrukcie vozíka.

• Pri nasadaní do vozíka a vystupovaní z neho doporučujeme využiť odbornú pomoc.

• Dávejte pozor, aby sa šaty, batožina a ostatné voľne uložené predmety nezaplietli do 
lúčov

 
kolesa.

• Dávajte pozor na nebezpečenstvo úrazu v dôsledku zacviknutia: pri naklápaní nestrkajte 
prsty medzi ochranný kryt a koleso, mezi koleso a brzdu, medzi ručný ráfik a koleso, medzi 

pohyblivé časti na uhlovo nastaviteľnej opierke nôh a medzi bočný rám a držiaky opierok nôh

•
 

Pokiaľ je počas používania invalidného vozíka nutné zdvihnúť prednú časť vozíka, aby ste mohli 
prekonať prekážku, nikdy to nerobte iba zatlačením poistných rukovätí dolu. Stúpnite si na 
sklopnú

 
tyč a súčasne mierne tlačte na poistné rukoväte.

•
 

Dlhé  sedenie  na  invalidnom  vozíku zvyšuje nebezpečenstvo vzniku preležanín. Pokiaľ hrozí 
veľké

 
nebezpečenstvo vzniku preležanín, doporučujeme používať špeciálnu podušku 

umiestnenú
 

na
 

sedáku,
 

ktorá
 

tomuto zabráni. Pred použitím podušky proti preležaninám si u 
dodávateľa

 
skontrolujte,

  
či môže

 
byť poduška používaná na rovnom povrchu sedadla.

•
 

Teplota povrchu sa môže zvýšiť, keď  je  invalidný vozík vystavený pôsobeniu vonkajších 
zdrojov 

   
tepla

 
(napr. slnečnému žiareniu).
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Na vozíku Emineo sú vyznačené štyry body (obrázok 58), ktoré musia byť použité pri zaisťovaní 
invalidného vozíka.

BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLÁCH

Použitie invalidného vozíka Emineo ako sedadla vo vozidle

Vždy, keď je to možné , mali  by sa užívatelia  invalidných  vozíkov  posadiť  do sedadla  vo vozidle  a 
použiť  zádržné  systémy  inštalované  vo vozidle . Prázdny  invalidný  vozík  by mal  byť  uložený  do 
batožinového priestoru vozidla, alebo zaistený proti pohybu počas jazdy.

Invalidný vozík je možné používať ako sedadlo vo vozidle. K tomuto účelu bol testovaný podľa 
normy ISO 7176/19.

Pokiaľ používate invalidný vozík ako sedadlo vo vozidle, mal by byť umiestnený čelom k smeru 
jazdy. Invalidný vozík musí byť upevnený upínacím systémom, ktorý bol testovaný k tomu účelu;
Jedná sa o 4bodový upínací systém. Jedná sa o komplexný systém, koerý vo vozidle zaisťuje 
invalidný vozík aj užívateľa. Systém vyžaduje montáž zádržných koľajníc do vozidla.
Zádržný systém užívateľa: 3bodový ramenný a bedrový pás.

Obr. 58
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VAROVANIE!
a) Pokiaľ je to možné, invalidný vozík by mal stáť čelom k smeru 

jazdy a mal by byť zabezpečený podľa pokynov výrobcu 
zádržného systému.

b) Tento invalidný vozík je schválený pre použitie vo 
vozidlách a spĺňa požiadavky na prepravu čelom k smeru 
jazdy a na ochranu hlavy pri kolíziách. Invalidný vozík 
nebol testovaný na prepravu vo vozidle v iných polohách.

c) Invalidný vozík bol dynamicky testovaný v polohe čelom k 
smeru jazdy, kedy bol užívateľ pripútaný brušným a hrudným 
pásom (trojbodovým bezpečnostným pásom).

BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLÁCH

Skontrolujte, či nie je 
bezpečnostný pás 

odtiahnutý od tela 
časťami invalidného 
vozíka, ako sú 
područky a kolesá.

 Varovanie! 
Spoločnosť Sunrise nenesie žiadnu 
zodpovednosť v prípade použitia invalidného 
vozíka Emineo ako sedadla vo vozidle a jeho 
zaistenie iným upínacím systémom než vyššie 
uvedeným.

Zapnutie bezpečnostného pásu:

• Panvový pás musí byť zapnutý v čo 
najostrejšom úhle (v rozsahu 30–75°).

• Ramenný pás sa zapína cez rameno a hruď.
• Bezpečnostný pás musí byť upnutý čo   
najtesnejšie a nesmie byť prekrútený.
• Skontrolujte pásy, či nie sú odtiahnuté od tela 

časťami invalidného vozíka, ako sú područky a 
kolesá. Správna poloha je uvedená na obrázku 
nižšie.

• Nenaklápajte invalidný vozík dozadu, pokiaľ 
ho používate ako sedadlo  

vo vozidle.

Obr. 59
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d) Používajte brušný a hrudný pás, aby ste znížili riziko poranení 
hlavy a hrudníka v prípade nárazu do súčastí vozidla.

e) Z dôvodu zníženia rizika zranenia užívateľa je nutné stolčeky, 
pripevnené k vozíku, ktoré neprešli nárazovým testom:

• odmontovať a bezpečne uložiť vo vozidle, alebo

• pripevniť k vozíku, ale medzi stolček a užívateľa 
umiestniť podložku pohlcujúcu nárazovú energiu.

f) Pokiaľ je to možné, ostatné príslušenstvo vozíka by sa 
malo pripevniť k vozíku, alebo demontovať a bezpečne 
uložiť vo vozidle počas prepravy tak, aby sa neuvoľnilo a 
nezranilo užívateľa v prípade kolízie.

g) Podporné a polohovacie zariadenie nesmie byť 
považované za bezpečnostné zariadenie alebo 
bezpečnostné pásy, pokiaľ nie je označené štítkom so 
zhodou podľa požiadaviek normy ISO 7176/19-2008.

h) Po akejkoľvek kolízií by mal byť invalidný vozík pred ďalším 
použitím skontrolovaný pracovníkom výrobcu.

i) Kotviace body alebo upevňovacie prvky pre použitie vo vozidle 
ani konštrukčné prvky alebo súčasti rámu sa nesmú nijak 
upravovať alebo vymieňať bez predchádzajúcej porady s 
výrobcom.

j)
 

Pokiaľ používate elektrický invalidný vozík vo vozidle, mali by 
ste používať gélové batérie.

BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLÁCH
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Údržba popísaná v tejto časti môže byť robená užívateľom. Ostatné činnosti súvisiace s 
údržbou musia byť robené odborným personálom u vášho dodávateľa alebo v centre pre 
technickú pomoc. Informácie o opravách a servise získate v centre pre technickú pomoc vo 
vašom okolí.

Čistenie rámu

Rám by mal byť pravidelne čistený šetrným mydlovým roztokom. Pokiaľ je rám silne znečistený, 
môžete použiť čistiaci prostriedok. Podľa potreby môžete opláchnuť rám pomocou vysokotlakovej 
trysky. Nesmerujte prúd vody na guličkové ložiská. Po skončení umývania, alebo pokiaľ ste ho 
používali v daždi, invalidný vozík dôkladne vysušte. Pokiaľ ste použili čistiaci prostriedok, namažte 
všetky pohyblivé súčasti.

Čistenie poťahov sedadla a operadla

Poťahy je možné prat v práčke na 60 °C. Viz pokyny k praniu rôznych textílií. K dezinfekcií použite 
schválený dezinfekčný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte tepelnú dezinfekciu.

Podmienky, ktoré môžu poškodiť invalidný vozík

Invalidný vozík by nemal byť používaný pri teplotách nižších než –35 °C alebo vyšších než 60 °C. 
Na vlhkosť  a tlak vzduchu  nie sú kladené  žiadne  zvláštne  požiadavky . Pre skladovánie  nie sú  
stanovené žiadne zvláštne požiadavky.

Šrouby a matice

Šrouby a matice sa môžu časom povoľovať. Preto ich v pravidelných intervaloch kontrolujte a podľa 
potreby ich utiahnite. Na závity šroubov môžete používať zaisťovací prostriedok, napríklad modrý 
Locktite (č. 243). Pokiaľ bola poistná matica demontovaná, zhorší sa jej istiaca funkcia a musí byť 
vymenená.

Poháňacie kolesá

Poháňacie kolesá majú lúče. Pokiaľ sa tieto začnú uvoľňovať, musia byť nastavené. Túto činnosť 
nechajte urobiť u miestneho prodajcu kolies alebo v najbližšom centre pre technické pomôcky.

Rychloupínací náboj kolies

Pravidelne kontrolujte rýchloupínací náboj poháňacích kolies. Skontrolujte, či guličkové ložiská 
fungujú správne. Pravidelne čistite uvoľňovací šroub a guličkové ložiská a mažte ich olejom.

ÚDRŽBA
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ÚDRŽBA

Skontrolovať po šiestich mesiacoch, potom raz ročne

• Skontrolujte, či brzda funguje správne. Podľa potreby nastavte.
• Skontrolujte pneumatiky, čo sú v dobrom stave a nie sú poškodené bočnice.
• Skontrolujte invalidný vozík, či je čistý a všetky pohyblivé časti fungujú správne.
• Skontrolujte vidlicu predného rejdového koliečka, či nie sú uvolnené. Podľa potreby nastavte.
Náprava sa musí volne otáčať okolo svojej osi, ale nesmie sa pohybovať smerom hore a dole.
•
 Skontrolujte a podľa potreby nastavte všetky šroubované spoje.

Doporučený tlak vzduchu

Invalidný vozík môže byť vybavený plnými alebo nafukovacími pneumatikami.
Nájdite v tabuľke správny typ a rozmer poháňacieho kolesa alebo rejdového koliečka a prečítajte 
si doporučené hodnoty maximálneho tlaku vzduchu. Uvedomte si, že vysoký tlak vzduchu uľahčuje 
jazdu s invalidným vozíkom, zatiaľčo nižší tlak vzduchu poskytuje pohodlnejšiu jazdu.
Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu, aby ste dosiahli optimálne jazdné vlastnosti.

kPa Bar PSI

Poháňacie kolesá, nafukovacie pneumatiky 350 3,5 50

Poháňacie kolesá, vysoký tlak 630 6,3 90

Rejdové koliečka, 6” nafukovacie pneumatiky 250 2,5 35

Rejdové koliečka, 8” nafukovacie pneumatiky 250 2,5 36

Náradie pre servis a údržbu invalidného vozíka

Nastavenie: Náradie: Nastavenie: Náradie:

Brzdy Imbusový kľúč veľ. 5 mm Výška operadla Imbusový kľúč veľ. 4 
mm

Rovnovážný bod Imbusové kľúče veľ. 3, 4, 
5 a 6 mm

Uhol chrbtovej 
opierky

Imbusový kľúč veľ. 6 mm 
a kľúč veľ. 13 mm

Záklon Imbusový kľúč veľ. 4 mm 
(Basic)
Imbusový kľúč veľ. 5 mm 
(univerzálny nástroj)

Ťažisko Kľúč veľ. 27 mm  (
univerzálny nástroj
) Kľúč veľ. 27 mm 
a 16 mm (Basic)

Hĺbka sedu Imbusový kľúč veľ. 4 mm Výška sedadla – 
vzadu

Kľúč veľ. 27 mm  
(univerzálny nástroj)
Imbusový kľúč veľ. 4 
mm a kľúč veľ. 10 mm 
(Basic)

Délka opěrky nohy Imbusový klíč o vel. 5 mm

Stupátka Imbusový kľúč veľ. 5 mm Výška sedadla – 
vpredu

Imbusový kľúč veľ. 
5 mm

Zábrana proti 
prevráteniu

Imbusový kľúč veľ. 4 mm (
univerzálny nástroj)
Imbusový kľúč veľ. 4 mm a 
klíč o vel. 10 mm (Basic)

Výška područky 10 mm kľúč
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ÚDRŽBA

Výmena nafukovacích pneumatík 
Obrázok 60

Nafukovacie pneumatiky sú súčásť príslušenstva.

Demontáž pneumatiky
• Demontujte koleso, vypustite pneumatiku 

pridržaním malého čapu vo ventile, alebo 
ventil úplne vyšroubujte.

• Skontrolujte, či je okraj pneumatiky na 
vnútornej strane v priehlbine ráfika dobre 
umiestnený (60A).

•
 

Prehnite okraj pneumatiky cez okraj ráfika. 
Podľa potreby použite špeciálnu páku na 
pneumatiky (60B). Dávajte pozor, aby ste 
nezovreli dušu pneumatiky medzi páku a 
okraj ráfika.

Montáž pneumatiky
•

 

Vložte dušu do novej pneumatiky a naneste 
mazací prostriedok (prostriedok pre montáž 
pneumatík alebo mydlo) na hranu 
pneumatiky (51C).

•

 

Skontrolujte, či je okraj pneumatiky na jednej 
strane v priehlbine ráfika dobre umiestnený. 
Prehnite pneumatiku cez hranu. Dbajte na to, 
aby nedošlo k zovretiu duše.

•

 

Nahustite pneumatiku správnym tlakom a 
namontujte koleso na vozík.

Opravy

Okrem drobných opráv laku, výmeny pneumatík alebo duší a nastavovania bŕzd musia byť všetky 
opravy robené odborným personálom vášho miestneho dodávateľa alebo v centre pre technické 
pomôcky.

Informácie o opravách a servise získáte v centre pre technickú pomoc vo vašom okolí.

Dlhodobé skladovanie (viac než štyry mesiace)

• Skladujte vozík na chladnom a suchom mieste.
• Počas skladovania musí byť okolitá teplota v rozsahu –20 až +65 °C.
• Doporučená vlhkosť: 15% - 93%.
• Žiadne obmedzenia pre tlak vzduchu.

Obr. 60
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44 - 50 cm max 135 kg

Pet Pend PCT/NO03/00310 
Seteenhetens balanse, se manual
Balance of the seat, see manual

1
2

3

100 mm

22
 m

m

Art. no 96982
Black mat foil

Emineo: 750000 - 799999

Názov výrobku

CE značka
Šírka sedadla

Hĺbka sedu
Max. hmotnosť užívateľa

Rok a mesiac výroby

Výrob. číslo

Uhol stúpanie

Nebezpečie zacviknutia

Body pre ukotvenie vo vozidle

Rovnovážny bod

ŠTÍTKY



Výška sedadla – 
vzadu

Poháňacie koleso Výška sedadla – vzadu

20” 360 - 440

22” 380 - 460

24” 400 - 480

Výška operadla 500 - 600

Uhol chrbtovej 
opierky

90˚- 121˚

Naklápanie 
sedadla

0˚ - 16˚

Výška područky 230 -330

Výška rukoväte/
madla

900–1100

Celková výška 1150

Celková šírka Univerzálny nástroj: Šírka sedadla +230 Basic: Šírka sedadla +200

Celková dĺžka 1000

Invalidný  vozík  sa  štandardne  dodává  v  rôznych  konfiguráciách  výšky  a  šírky  sedadla.  Výška,  ktorá  najlepšie
 

vyhovuje
 užívateľovi  invalidného  vozíka,  závisí  na  dvoch  faktoroch:  výške  užívateľa  a  na  spôsobe

 
ovládania

 
invalidného

 
vozíka.

 Pokiaľ  si  nie  ste  istí,  či  máte  správnu  výšku  a  šírku,  kontaktujte

 

vášho

 

predajcu

 

alebo

 

najbližšie

 

centrum

 

pre

 

technické

 
pomôcky.

 
(Pokiaľ

 
nie

 
je

 
uvedené

 
inak,

 

sú

 

rozmery

 

uvádzané

 

v

 

milimetroch.

 

Rozmery

 

sa

 

môžu

 

líšiť

 

o

 

±10

 

mm.)

Šírka sedadla Emineo: 390, 420, 450, 480 a 510
Emineo S: 420
Emineo K: 330 a 360

Hĺbka sedu Emineo: 390 - 450
Emineo S: 340 - 400
Emineo K: 340 - 400

Výška sedadla – 
vpredu Tabuľka uvádza výšku sedadla vpredu pri použití rôznych typov vidlíc a 

rozmerov kolies a výšku sedadla pri zmene polohy rejdových koliečok vo 
vidlici. Upínanie vidlice univerzálnym nástrojom umožňuje zdvihnúť vidlicu 
nahor alebo ju spustiť dolu.

Vidlica Pojazdové koliečko Univerzálny nástroj Basic

92 mm 4”/100 mm 360-420 360-380

92 mm 5”/125 mm 280-440 380

120 mm 5”/125 mm 380-460 380-420

120 mm 6”/150 mm 400-460 400-420

146 mm 5”/125 mm 380-480 380-440

146 mm 6”/150 mm 380-480 400-460

146 mm 8”/200 mm 440-480 460-480

146 mm 8”/200 × 50 mm pevný 420-500 440-460

Technická špecifikácia a rozmery

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Hmotnosť 
vozíka1)

Od 27 kg

Transportná 
hmotnosť1)

Od 18 kg

Transportná šírka Šírka sedadla +185

Transportná 
výška

710

Maximálna
hmotnosť 
užívateľa

135 kg

Max .  stúpanie 
pre  parkovacie 
brzdy

7°

Horľavosť Textílie boli testované a schválené podľa normy: 
NS-EN 1021-2: Zdroj zapálenia: Ekvivalent plameňa zápalky

1) Hmotnosť invalidného vozíka a transportná hmotnosť závisí na konfigurácií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Životnosť 

Invalidný vozík a väčšina spojovacích prvkov sú vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny. 
Poťahy operadla a sedadla sú vyrobené z nehorľavého materiálu. Invalidný vozík môže byť 
alternatívne vybavený plnými/nafukovacími pneumatikami pre rejdové koliečka a poháňacie 
kolesá.

Pri normálnom používaní a robení predpísanej údržby je životnosť invalidného vozíka približne 
sedem rokov.

Nakladanie s odpadmi

Obal, súčasti invalidného vozíka a invalidný vozík samotný môžete zlikvidovať ako běžný odpad. 
Hlavným materiálom invalidného vozíka je hliník, ktorý je vhodný k pretaveniu. Plasty a kartónové 
obaly je možné recyklovať.
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PRÍSLUŠENSTVO

Poháňacie koleso a montážne 
prvky

•

 

Montážne prvky poháňacieho kolesa s 
blokom kolesa Impera (umožňuje 
nastavenie uhla odklonu kolesa)

•

 

Amputačný blok
•

 

Poháňacie kolesá rôznych rozmerov a s 
rôznymi pneumatikami – plné, 
vysokotlakové a nafukovacie

•

 

Koleso ovládané jednou rukou
•

 

Trecí ručný ráfik
•

 

Trecí poťah
•

 

Chrániče lúčov 
•

 

Poháňacie kolesá 20”, 22” a 24” s 
brzdou pre asistenta

•

 

Transportné kolesá 12” a 16” s brzdou 
pre asistenta

Rejdové koliečko a montážne prvky

• Rejdové koliečka rôznych rozmerov a s 
rôznymi pneumatikami – plné a nafukovacie

• Vidlice rejdových koliečok v 
rôznych veľkostiach

Brzdy

• Brzda, zaisťovaná zaťažením
• Brzda s dlhou pákou

Opierky nôh

• Uhlovo nastaviteľné opierky nôh 
• Opierky nôh so závesmi 70° a 90°
• Stupačka, nastaviteľná hĺbka 
• Amputačná podpera 

Späť

• Modul Smartsit 
• Rôzne typy podpery krku
• Bočné podpery 
• Užívateľom  ovládané  nastavenie 
naklopenia
•
 
Nastavovací mechanizmus pre samostatné 

nastavenie uhla operadla

Područky a ochranné kryty odevu

• Krátke područky
• Hemiplegické područky

Rôzne príslušenstvo

• Plynová vzpera pre naklápanie
• Poduška k obmedzeniu šírky sedadla
• Čerpadlo, elektrické 
• Držiak na barle
• Stolík
• Čalúnenie sedadla
• Polohovací pás 
• Brašna

Montážne pokyny sa dodávajú spoločne 
s príslušenstvom.

Pokiaľ potrebujete príslušenstvo a náhradné 
diely, kontaktujte najbližšiu pobočku 
spoločnosti Sunrise Medical alebo centrum 
pre technické pomôcky.
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Záruka

Definícia termínov
Definícia termínov použitých v tejto záruke:
• Spotrebný diel: Diel, ktorý podlieha prirodzenému opotrebeniu alebo je prirodzene znečistený 

počas normálnej prevádzky v priebehu životnosti výrobku (kapitola 9 Všeobecných predajných 
podmienok spoločnosti Sunrise Medical HCM B.V.).

• Klient: Osoba, ktorá kupuje výrobok priamo od spoločnosti Sunrise Medical HCM B.V.;

• Nápravné opatrenie: Oprava a výmena výrobku alebo vrátenie peňazí za výrobok.

• Predajca: Ten, kto odpredáva výrobok užívateľovi.

• Vada: Akákoľvek okolnosť, kvôli ktorej sa nedá výrobok používať, spôsobená nedostatočnou 
kvalitou materiálu použitého na výrobu materiálu či nedostatečnou kvalitou výrobného procesu;

• Voliteľná možnosť:  Príslušenstvo pre rozšírenie štandardného prevedenia výrobku 
dodávané spoločnosťou Sunrise Medical HCM B.V..

• Výrobok: Výrobok, ktorý bol dodaný podľa prospektu alebo zmluvy (napr. invalidný vozík, 
skúter, nabíjačka baterií atď.).

• Diel: Diel výrobku, ktorý môže byť vymenený alebo nahradený. Môže sa jednať o voliteľnú 
možnosť, príslušenstvo, náhradný diel alebo spotrebný diel. 

• Vratky: Výrobok alebo diel, ktorý musí byť vrátený.

• Procesu RMA: Pri vrátení tovaru kontaktujte svojho predajcu. 

• Náhradný diel: Diel, ktorý je dlhodobo používaný a môže podliehať prirodzenému opotrebeniu 
alebo je prirodzene znečistený počas normálnej prevádzky v priebehu životnosti výrobku.  

• Užívateľ: Ten, kto používa výrobok.

• Záruka: Práva a povinnosti stanovené v tomto dokumente.

• Záručná lehota: Obdobie, počas ktorého platí záruka.

• Poskytovateľ záruky: Sunrise Medical HCM B.V.

Aj napriek právam a povinnostiam spoločnosti Sunrise Medical HCM B.V., klienta a užívateľa, 
uvedené vo Všeobecných predajných podmienkach spoločnosti Sunrise Medical HCM B.V., sú 
práva klienta alebo užívateľa voči spoločnosti Sunrise Medical v prípade vád obmedzené podľa 
ustanovení uvedených v tejto záruke. Počas trvania záruky spoločnosť Sunrise Medical HCM B.V. 
zaručuje, že výrobok bude bez závad. 
V prípade závady musí užívateľ kontaktovať predajcu počas dvoch týždňov od jej zistenia. Musí 
vyplniť vratný formulár a vrátiť výrobok alebo diel prostredníctvom procesu RMA. Spoločnosť 
Sunrise Medical HCM B.V. podľa svojho uváženia príjme také nápravné opatrenia, ktoré 
zodpovedajú okolitým podmienkam, v primeranom čase (závisí na povahe problému) od prijatia 
vyplneného vratného formulára. Po prijatí nápravného opatrenia sa záručná doba nepredlžuje.

ZÁRUKA
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ZÁRUKA

Tabuľka záručnej doby

Popis Záručná lehota
Príklady zahŕňajú, ale nie výhradne, 
diely uvedené nižšie

Rám 5 rokov Zváraná konštrukcia / rám

Náhradné diely

Nové: 1 rok po vystavení 
faktúry
Opravené: 90 dní po vystavení 
faktúry

Brzdy

Spotrebné diely 40 dní po vystavení faktúry
Textilné poťahy sedadla a operadla, 
kolesa, rukoväte atd.

2 roky

Opierky hlavy, opierky nôh, bubnová 
brzda atď.
Nejedná sa o náhradný alebo 
spotrebný diel.

Spoločnosť Sunrise Medical HCM B.V. akceptuje iba náklady na prepravu súvisiacu so zárukou na 
zariadenie počas záručnej doby.

Záruka zaniká v prípade:
• Výrobok a/alebo jeho časti, ktoré boli upravené, alebo položky, ktoré neboli pridané 

spoločnosťou Sunrise Medical HCM B.V.
• Zmeny vonkajšieho vzhľadu následkom používania.
• Nedodržiavanie pokynov a nevykonávanie údržby, použitie k inému než stanovenému účelu, 

opotrebovanie, nedbalosť, vedľajšie poškodenie následkom prehliadania varovných príznakov, 
preťaženie, nehoda zo strany tretích strán, použitie neoriginálnych dielov a vady, ktoré neboli 
spôsobené výrobcom.

•
 

Okolnosti mimo našu kontrolu (povodeň, požiar atď.).

Záruka sa nevzťahuje na:
•
 

Pneumatiky a duše

Klienti alebo užívatelia disponujú právom podľa platných zákonov o prodaji spotrebných výrobkov. 
Táto záruka nemá vplyv na prípadné zákonné práva a práva, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť, 
ani na práva voči osobe, ktorá výrobok zakúpila. Klienti môžu uplatňovať svoje práva podľa svojho 
uváženia.  

Varovanie: Obsah tohto návodu na obsluhu má iba informatívny  charakter. Tieto informácie môžu 
byť zmenené bez predchádzajúceho  upozornenia , a preto nesmie byť interpretovaný  ako záväzný 
zo strany  spoločnosti  Sunrise  Medical HCM. Spoločnosť  Sunrise  Medical  HCM nenesie  žiadnu 
zodpovednosť  (právnu  ani  finančnú ) za akékoľvek  chyby  alebo  nepresnosti , ktoré  by sa mohli 
objaviť  v tomto  návode  na obsluhu . Všetky  výrobky  popisované  v tomto  návode  na obsluhu  sú 
registrovanými  obchodnými  značkami a nemôžu byť bez súhlasu spoločnosti  Sunrise používané v 
iných súvislostiach.
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Dealer / distribútor:

Sériové číslo:

LETMO SK, s.r.o.
Medený Hámor 5,

Tel.: (+421) 800 194 984
www.letmo.sk
info@letmo.sk
Bezplatná linka 0800 194 984

NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

SK

97401 Banská Bystrica
Slovakia
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SK
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