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Explorer Mini Důležité informace

1 Důležité informace
Než vaše dítě začne používat Explorer Mini, je důležité, abyste si 
přečetli obsah tohoto návodu k použití, zejména bezpečnostní 
pokyny, a porozuměli mu.

Tento návod je určen pro pečující osoby, které by si jej měli 
přečíst a řídit se jím.

Informace týkající se našich produktů naleznete také na našich 
webových stránkách: www.permobil.com.

Všechny informace, obrázky, ilustrace a specifikace vycházejí z 
informací o produktu dostupných v době tisku tohoto návodu k 
použití. Obrázky a ilustrace použité v této příručce jsou 
reprezentativními příklady a nemají být přesným vyobrazením 
různých částí Explorer Mini.

Vyhrazujeme si právo provádět změny produktu bez předchozího 
upozornění.

Pro osoby se zrakovým postižením je tento dokument ke stažení 
na www.permobil.com. Pomocí nástroje PDF prohlížeče pro 
zvětšení písma lze dosáhnout požadované velikosti textu a 
obrázku.
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1.1 Záruka
Na všechny elektrické invalidní vozíky je poskytována dvouletá 
záruka. Na baterie a nabíječky je poskytována roční záruka.

Podmínky záruky jsou stanoveny v příslušném dokumentu. Další 
informace o podmínkách záruky naleznete na webových stránkách: 
https://permobilus.com/support/warranties/. 

POZNÁMKA

Neoprávněné úpravy/výměny částí

Pokud dojde k výměně jakékoliv části výrobku bez předchozího schválení 
společností Permobil, záruka zaniká. Společnost Permobil nepřijímá 
žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, ke které dojde v důsledku 
neschváleného otevření, seřízení nebo úpravy součástí řídicího systému.

1.2 Schválení výrobku 
Tento výrobek splňuje požadavky: 
• EN 12184
• ISO 7176-9

12



Explorer Mini Důležité informace

• ISO 7176-14
• ISO 7176–15
• ISO 7176-16
• ISO 7176-21
• ISO 7176–8

1.3 Technická podpora
V případě technických problémů kontaktujte společnost Permobil.

Pro zajištění správné podpory uvádějte výrobní číslo invalidního 
vozíku uvedené na podvozku. Viz
3.6.1 Štítek s výrobním číslem na základním modulu,  strana 51.

1.4 Hlášení událostí
Pokud dojde k incidentu, kontaktujte, prosím, nejbližšího zástupce 
společnosti Permobil. Obvykle se jedná o stejnou osobu, se kterou 
jste byli v kontaktu při nákupu. Pokud chcete kontaktovat 
odpovědnou osobu, použijte odkaz na www.permobil.com.
Otevřete stránku své země a stránku kontaktu. Tato stránka 
obsahuje potřebné kontaktní informace a dokument, který vám 
pomůže poskytnout nám informace, které potřebujeme k 
vyšetřování incidentu. Prosíme o poskytnutí co nejvíce informací; 
velmi nám tím pomůžete. 
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Žádáme vás, abyste hlásili incidenty, pomůžete nám tím zlepšit kvalitu 
a zajistit, aby náš produkt zůstal po celou dobu životnosti bezpečný.

Abychom splnili tyto požadavky a zajistili, že naše výrobky zůstanou 
ve vašich rukou bezpečné, potřebujeme vaši pomoc. Doufáme, že 
nikdy nebudete muset použít informace na této stránce, ale v případě 
incidentu nás, prosím, kontaktujte. 

1.5 Náhradní díly a  příslušenství
Náhradní díly a příslušenství je nutné objednat prostřednictvím společnosti Permobil. 

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly schválené společností Permobil. 

Předpokládaná životnost tohoto výrobku je pět let. 

1.6 Vyžádání dokumentace
Pokud potřebujete další kopii tohoto návodu, můžete si ji objednat u 
společnosti Permobil. Zažádejte o něj s pomocí čísla objednávky 
uvedeného na zadním krytu. 

1.7 Likvidace a recyklace 
Informace o platných dohodách o likvidaci vám poskytne společnost 
Permobil. 
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2     Bezpečnostní pokyny
Elektrický invalidní vozík je motorové vozidlo, a proto je třeba 
věnovat zvláštní pozornost jeho používání.

Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování v návodu, 
který je dodávaný s Explorer Mini. Přečtěte si velmi pečlivě 
bezpečnostní pokyny a varování, abyste předešli zranění vašeho 
dítěte a snížili riziko poškození Explorer Mini. 

Společnost Permobil není odpovědná za zranění osob nebo škody 
na majetku, které vzniknou v důsledku nedodržení varování a 
pokynů v tomto návodu k použití. Permobil nenese odpovědnost za 
zranění nebo škody způsobené nesprávným úsudkem. 

Explorer Mini je zdravotnický prostředek předepsaný 
zdravotnickým pracovníkem. Konečné rozhodnutí o výběru a 
nákupu typu invalidního vozíku je v odpovědnosti osoby pečující o 
dítě a poskytovatele zdravotní péče. Permobil neodpovídá za 
nevhodný předpis nebo výběr modelu, funkcí nebo za nesprávná 
příslušenství na invalidním vozíku. 

Dítě může používat Explorer Mini pouze tehdy, je-li pod přímým 
dohledem dospělé osoby. Než vaše dítě začne používat Explorer 
Mini, nezapomeňte vyzkoušet tlačítka a jejich nastavení na 
ovládacím panelu. 
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Všechny části Explorer Mini, se kterými uživatel přijde do styku, 
jsou vyrobeny z biokompatibilních materiálů. 

2.1 Před použitím
Při dodání je Explorer Mini kompletně sestaven. 
Kromě Explorer Mini jsou dodávány následující díly: 
• Polstr (připevněný k zádové opěrce).
• Návod k použití pro Explorer Mini.
• Nabíječka baterií.
• Návod k použití nabíječky baterií.
• Sada nálepek.

Než začnete Explorer Mini používat, ujistěte se, že se mu během 
přepravy nic nestalo: 
• Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny součásti, které by

měly být dodány. Pokud si myslíte, že něco chybí, kontaktujte
co nejdříve svého prodejce.

• Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození dodaných dílů. Pokud si
myslíte, že je něco poškozeno nebo je něco nesprávně,
kontaktujte co nejdříve svého prodejce.

• Zkontrolujte, zda na Explorer Mini nedošlo k uvolnění
některých částí. Pokud najdete uvolněné části, kontaktujte co
nejdříve svého prodejce.
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Než začnete Explorer Mini používat, doporučujeme také nabít 
baterie. Pokyny k nabíjení baterií viz 5.12.1 Nabíjení baterií. 

2.2 Popis varování
Následující symboly uváděné v tomto návodu k použití signalizují 
varování a poznámky a spolu s vysvětlujícím textem upozorňují na 
informace, které mají zásadní význam pro bezpečnost výrobku:

NEBEZPEČÍ!

Varování před nebezpečím

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za 
následek smrt nebo vážné poškození výrobku nebo jiného majetku. 

VAROVÁNÍ!

Varovné upozornění

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za 
následek vážné zranění nebo smrt, jakož i poškození výrobku nebo jiného 
majetku. 
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POZOR!

Výzva k opatrnosti
Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za 
následek lehká nebo středně těžká poranění a také poškození výrobku nebo 
jiného majetku. 

POZNÁMKA

Upozornění
Označuje důležitou, ale nikoli nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, může mít za následek poškození výrobku nebo jiného majetku. 

Poskytuje informace o podmínkách nebo okolnostech, za kterých 
uvedené informace platí. 
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2.3 Varování a bezpečnostní opatření 

VAROVÁNÍ!
Nenechávejte dítě používající Explorer 
Mini o samotě

Explorer Mini lze používat pouze tehdy, je -li přítomna dospělá 
osoba, která dítě neustále sleduje. 

VAROVÁNÍ!

Nepokládejte těžké předměty na stolek

Nepokládejte na stolek těžké předměty. Pokud tak učiníte, 
může to ovlivnit stabilitu Explorer Mini. 

POZOR!

Provoz

Explorer Mini nesmí jezdit v ulicích, po silnicích, schodištích 
nebo eskalátorech. 

POZOR!

Omezení při zvedání

Nezvedejte ani neposunujte invalidní vozík za žádnou z jeho 
odnímatelných částí. Mohlo by to vést ke zranění osob a 
poškození majetku, včetně poškození invalidního vozíku. 

POZOR!

Provoz, tlačení a drobné nárazy 

Nepoužívejte invalidní vozík k tahání jakéhokoli druhu 
předmětů a nikdy na vozík Explorer Mini nezavěšujte žádné 
předměty. Mohlo by to vést ke zranění osob a poškození 
majetku, včetně poškození invalidního vozíku.
Pokud se Explorer Mini jakýmkoli způsobem poškodí, 
přestaňte jej používat. Pokud tak neučiníte, může dojít ke 
zranění osob. 
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VAROVÁNÍ!

Úpravy
Neupravujte Explorer Mini ani žádné jeho součásti. Povolená 
nastavení jsou popsána v kapitole Nastavení v tomto návodu.

Počáteční nastavení a veškeré opravy musí provést 
kvalifikovaný servisní technik. 

VAROVÁNÍ!

Hmotnostní limity

Dítě nesmí používat Explorer Mini, pokud překračuje 
maximální nosnost uvedenou v části Technické specifikace této 
příručky. 

POZOR!

Rozdílný dojezd

Hodnota dojezdu, která je zaznamenána v technických 
specifikacích tohoto návodu k použití, byla naměřena podle 
stavu baterie a podmínek prostředí stanovených
ISO 7176-4: 2008. 

Při používání Explorer Mini se může dojezd lišit od uvedené 
hodnoty kvůli odlišnému stavu baterie a podmínkám prostředí. 

VAROVÁNÍ!

Pasažéři nejsou povoleni

Explorer Mini smí používat pouze dítě, kterému byl 
předepsán. Dítě se nesmí pokoušet přepravovat cestující. 
Pokud tak učiní, může se Explorer Mini převrátit a způsobit 
zranění. 

VAROVÁNÍ!

Zabraňte náhodnému pohybu 
Před usazením nebo vyjmutím dítěte zkontrolujte, že je 
Explorer Mini vypnutý. 
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POZOR!

Poškození během přepravy 

Pokud došlo k poškození vozíku a jeho příslušenství během 
přepravy, během používání nebo z jiných příčin, musíte co 
nejdříve po události informovat společnost Permobil. Existuje 
riziko, že vozík a jeho příslušenství již nebude možné dále 
bezpečně používat. Další informace vám poskytne váš dodavatel 
nebo společnost Permobil.

NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte Explorer Mini jako 
sedadlo v motorovém vozidle 

Dítě nesmí sedět v Explorer Mini, když je Explorer Mini 
přepravován ve vozidle. Explorer Mini není určen k přepravě 
kohokoli uvnitř motorového vozidla. Při nedodržení těchto 
bezpečnostních pokynů existuje vysoké riziko zranění. 

VAROVÁNÍ!

Podmínky prostředí
Chraňte invalidní vozík a jeho elektroniku před jakýmkoli 
druhem vlhkosti, včetně deště, sněhu, bláta nebo mrholení. 
Vystavení vlhkosti může způsobit zkrat vozíku, vznícení a 
zranění osob nebo poškození majetku. Pokud byl vozík 
vystaven vlhkosti, nepoužívejte jej, dokud zcela nevyschne.

Nepoužívejte Explorer Mini na ledových, mokrých nebo 
kluzkých površích. 

VAROVÁNÍ!

Zahřívání povrchů

Nevystavujte Explorer Mini delší dobu přímému slunečnímu 
záření. Pokud tak učiníte, povrchy se mohou zahřát a 
způsobit zranění uživatele. 
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VAROVÁNÍ!
Buďte opatrní při používání vozíku v 
prostředí bohatém na kyslík 

Buďte opatrní při používání Explorer Mini v prostředích, kde 
může být vyšší koncentrace kyslíku, než je obvyklé, například 
na nemocničním oddělení, kde se používají kyslíkové masky. 
Vysoká koncentrace kyslíku znamená zvýšené riziko požáru. 

POZNÁMKA 

Odolnost vůči plameni
Odolnost vůči plameni závisí na používání a stáří invalidního 
vozíku a může se v průběhu času měnit.

POZOR!

Údržba a servis 
Provádějte pouze drobná nastavení a údržbu uvedené v 
návodu k použití.

Veškerý další servis, opravy a údržbu produktů Permobil, 
včetně programování řídicího systému, musí provádět 
kvalifikovaný servisní technik autorizovaný společností 
Permobil. Nesprávné nastavení může mít za následek 
nebezpečný provoz invalidního vozíku a způsobit jeho 
nestabilitu nebo nekontrolovatelnost. Takové úpravy rovněž 
způsobí zánik záruky na výrobek. 

POZOR!
Neschválené příslušenství a 
díly

Nepoužívejte díly ani příslušenství, které nejsou autorizovány 
společností Permobil.
Použití neschváleného příslušenství a dílů může způsobit 
změny na invalidním vozíku, díky nimž bude vozík nestabilní 
nebo nekontrolovatelný.
V případě použití neautorizovaných dílů nebo příslušenství 
může dojít ke zrušení záruky na výrobek .
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VAROVÁNÍ!
Podmínky nabíjení pro zabránění 
rizika požáru či výbuchu

Používejte pouze nabíječky s maximálním nabíjecím proudem 
1,5 A (průměrná hodnota). Baterie se nesmí nabíjet venku, v 
koupelně nebo ve vlhké místnosti. Když je připojena nabíječka, 
invalidní vozík nelze používat. 

VAROVÁNÍ!

Používejte pouze dodanou nabíječku 
baterií 

Pokud používáte jiné nabíječky, může to způsobit problémy s 
nabíjením invalidního vozíku, může se zkrátit životnost baterií 
a dojít k poškození baterie, elektroniky vozíku nebo nabíječky. 
Může také dojít k přehřátí a riziku požáru. 

POZOR!

Recyklace baterií 

Použité baterie musí být zlikvidovány zodpovědně v souladu s 
místními předpisy o recyklaci. 

POZNÁMKA

Uskladnění
Pokud invalidní vozík nepoužíváte, vždy jej vypněte.

Nikdy neskladujte invalidní vozík v místnosti, kde existuje 
riziko kondenzace (mlhy nebo vlhkosti na površích), například 
v prostorách bazénu, prádelny a podobně.

Pokud si nejste jisti, jak by měl být váš invalidní vozík správně 
skladován, obraťte se na svého dodavatele nebo společnost 
Permobil, kde vám poskytnou další informace. 

VAROVÁNÍ!

Poškození a/nebo poruchy 

Pokud máte pocit, že se Explorer Mini v žádném ohledu 
nechová tak, jak by měl, nebo pokud máte podezření, že něco 
není v pořádku, přestaňte jej používat, vypněte jej a obraťte se 
na svého dodavatele nebo společnost Permobil ohledně dalších 
informací. 
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POZNÁMKA 

Odolnost proti vznícení
Čalouněné součásti byly testovány na hořlavost. Plastové díly, 
které jsou v kontaktu s uživatelem a čalouněné díly splňují 
požadavky EN 1021–2 a ISO 7176–16. Čalouněné díly splňují 
také požadavky CAL TB 117–2013. Plastové části zapouzdřující 
elektroniku splňují požadavky UL94 V-0. 

POZOR!

Požadavky EMC

Elektronika na invalidním vozíku může být ovlivněna vnějšími 
elektromagnetickými poli (např. z mobilních telefonů).

Podobně elektronika na invalidním vozíku sama také vyzařuje 
elektromagnetická pole, která mohou ovlivnit bezprostřední 
okolí (např. některé poplašné systémy ve firmách). 

Mezní hodnoty elektromagnetické kompatibility (EMC) pro 
elektrické invalidní vozíky jsou stanoveny v mezinárodní 
normě pro elektrické invalidní vozíky, ISO 7176–21 .

Naše elektrické invalidní vozíky splňují tyto mezní hodnoty. 

POZNÁMKA

Radiofrekvenční vysílače 

Radiofrekvenční vysílače mohou ovlivnit výkon invalidního 
vozíku. Nepoužívejte tyto typy zařízení v blízkosti elektrického 
invalidního vozíku. 

VAROVÁNÍ!
V případě vážné nehody přestaňte 
vozík používat 

Přestaňte Explorer Mini používat, pokud spadl z výšky, 
havaroval, byl vystaven ohni, byl ponořen do vody nebo pokud 
došlo k dopravní nehodě nebo jiné mimořádné události. 
Události, jako jsou tyto, mohou vést k významnému poškození, 
které není možné zjistit při kontrole.

Škody způsobené těmito typy nehod přesahují limity kryté 
zárukou výrobce. 

Pro další informace kontaktujte společnost Permobil AB a 
spojte se se supervizorem technického servisu. 
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3.1 Popis

Obr. 1. Popis Explorer Mini 

A. Zádová opěrka
B. Polstr
C. Svrchní deska
D. Sedačka
E. Zadní kola
F. Hnací kola
G. Joystick
H. Tlačítko pro zapnutí
I. Stolek
J. Sloupek
K. Základní modul
L. Štítek s výrobním číslem
M. Spínač
N. Hlavní jistič
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3.2 Technická specifikace
Název výrobku (P):   
Třída inval.vozíků (W):

Výška (A)

Šířka (B)

Délka (C)

Explorer Mini
A

Minimum: 725 mm (28″) 
Maximum: 920 mm (36″)

490 mm (19″)

635 mm (25″)
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3.2.1      Rozměry a hmotnost

Minimum: 725 mm (28″) 
Maximum: 920 mm (36″) 
9 kroků po 25 mm (1″).
920 mm (36″)
Když je stolek se zádovou opěrkou nastaven do nejvyšší polohy, 
měření se provádí od povrchu do nejvyšší části invalidního 
vozíku (zádové opěrky). 
725 mm (28″) 
490 mm (19″) 
635 mm (25″) 
635 mm (25″)

Výška

Celková výška (maximální)

Celková výška (minimální)
Šířka, včetně šířky v maximální poloze 
Délka
Celková délka v maximální poloze 
Hmotnost vč.baterií
Hmotnost podvozku, nejtěžší odnímatelná část 
Minimální přepravní výška 
Minimální přepravní šířka 
Minimální přepravní délka 
Šířka sloupku
Šířka stolku
Délka stolku
Hloubka stolku

23.8 kg (52 lb) 
22.9 kg (50 lb) 
722 mm (28″) 
490 mm (19″) 
635 mm (25″) 
52 mm (2″) 
440 mm (17.3″) 
520 mm (20.1″) 
240 mm (9.4″)
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Vzdálenost mezi stolkem a základním modulem 
(stupačkou) 

Vzdálenost mezi stolkem a zádovou opěrkou

Vzdálenost mezi loketními opěrkami    

Vzdálenost mezi loketními opěrkami a sedačkou

Šířka sedačky
Hloubka sedačky
Úhel roviny sedačky
Výška sedačky od země

Výška sedačky od stupačky
Úhel nohou vůči sedačce
Úhel zádové opěrky
Výška zádové opěrky

Minimum: 360 mm (14.2″)
Maximum: 560 mm (22″)
9 kroků po 25 mm (1″) .
155 mm (6.1″)
250 mm (9.8″)
Minimum: 155 mm (6″)
Maximum: 215 mm (8″)
190 mm (7.5″)
165 mm (6.5″)
5°
Minimum: 300 mm (12″)
Maximum: 560 mm (22″)
9 kroků po 25 mm (1″) a 4 kroky po 15 mm (0,6″)

150–390 mm (6″–15″)
34.5 °–155 °
93 °
360 mm (14″)
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3.2.2 Kola
Typ plášťů Plné
Rozměry hnacích kol Šířka (A):

Průměr (B):
50 mm (2″)
150 mm (6″)

Rozměry zadních kol Šířka (A):
Průměr (B):

30 mm (1″)
75 mm (3″)

A B
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3.2.3 Výkon

Dojezd
Maximální rychlost vpřed, včetně 
polohy ve stoje
Zrychlení v poloze ve stoje 
Minimální brzdná dráha z 
max.rychlosti, Explorer Mini zastaví 
okamžitě 
Zpomalení v poloze ve stoje 
Brzdný účinek ve stoje 

Stoupavost
Překonání překážky

Překonání překážky s rozjezdem 50 
cm

Překonání překážky, poloha ve stoje

Sjíždění z překážky, poloha ve stoje

Sklon svahu

5,5 km (3,4 mi)
2,3 km/h (1,5 mi/h)

0,62 m/s (2 ft/s²)
0,3 m (1 ft)

0,78 m/s² (2,5 ft/s²)
Parkovací brzdy směřují do kopce: 12 °
Parkovací brzdy směřují z kopce: 15 °
Brzdná dráha 0,2 m (0,7 ft) na vodorovném povrchu 
3 °
12 mm (0,5″)
25 mm (1″)

Dopředu s a bez rozjezdu 25 mm (1″), Dozadu s 
rozjezdem: 17 mm (0,7″) Dozadu bez rozjezdu: 10 
mm (0,4″)

Dopředu a dozadu: 50 mm (2″)
6 °

32



Explorer Mini Seznámení se s invalidním vozíkem

15,2 °Statická stabilita z kopce
Statická boční stabilita
Statická stabilita do kopce
Statická stabilita v poloze ve stoje

Dynamická stabilita, překonání 
schodu dopředu nahoru
Dynamická stabilita, překonání 
schodu dopředu dolů
Dynamická stabilita, překonání 
schodu dozadu nahoru
Dynamická stabilita, překonání 
schodu dozadu dolů
Schopnost překonávat překážky, 
délka rozjezdu 0 cm (0")     
Schopnost překonávat překážky, 
délka rozjezdu 50 cm (20") 
Dynamická stabilita z kopce
Dynamická stabilita do kopce
Dynamická stabilita v  poloze ve 
stoje
Minimální světlá výška s 
hmotností uživatele 
Maximální hmotnost uživatele

15,2 °
15,2 °
Nejvíce stabilní ≥18 ° (18 ° je maximum nakloněné 
testovací roviny.) Nejméně stabilní 10 ° 
25 mm (1")

75 mm (3″)

12 mm (0.5″)

50mm (2″)

25 mm (1″)

25 mm (1″)

6 °
6 °
Nejvíce stabilní 10 °
Nejméně stabilní 6 °
36 mm (1.4″)

16 kg (35 lb)
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1,000 mm (39″)
590 mm (23″) 
490 mm (19″) 
500 mm (20″)

Maximální výška uživatele
Požadovaná šířka chodby 
Požadovaná hloubka vstupu dveří 
Požadovaná šířka chodby pro 
boční výjezd z chodby
Požadovaná šířka chodby pro 
boční vjezd do chodby
Šířka pro otočení kolem své osy
Minimální průměr otáčení
Statické, nárázové a únavové síly v 
pozici ve stoje 

500 mm (20″)

715 mm (28″)
960 mm (38″)
Explorer Mini prošel zkouškami statické pevnosti.
Explorer Mini nemá možnost nastavení výšky.
Explorer Mini vydržel 20,000 cyklů v upraveném únavovém testu.

3.2.4 Baterie
Doba nabíjení 

Hmotnost baterií 

Mezní napětí

8 h

2 x 1,9 kg (4,2 lb) 

21,5 V (během 255 s)

3.2.5        Jističe
5 AHlavní jistič

Časový limit spořiče baterie 90 min.
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3.3 Design a funkce
Explorer Mini je invalidní vozík poháněný baterií, který je určen 
pro pohyb dětí s poruchou hybnosti. Je určen k použití v interiéru 
na suchých, rovných, pevných a čistých površích a venku za 
suchého počasí na suchých, zpevněných a rovných plochách. 
Explorer Mini není určen k použití jako sedadlo v motorovém 
vozidle. 

VAROVÁNÍ!

Nenechávejte dítě používat Explorer Mini bez 
dohledu

Explorer Mini lze používat pouze tehdy, je -li přítomna dospělá osoba, 
která dítě neustále sleduje. 
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Obr.2. Rozsah nastavení výšky sedačky.

3.3.1     Sedačka
Výška sedačky lze nastavit do čtyř pozic. V případě potřeby lze 
sedačku vyjmout. 

Pokyny k nastavení sedačky, viz 4 Nastavení. 

Obr. 3.  Rozsah nastavení stolku se zádovou opěrkou.

3.3.2     Stolek se zádovou opěrkou
Stolek a zádová opěrka jsou koncipovány jako jeden celek. Tato 
jednotka poskytuje ergonomické polohy pro sed a stoj. Výšku 
stolku a opěrky lze změnit do deseti různých poloh.

Pokyny k úpravě stolku a opěrky najdete v části 4 Nastavení. 
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Obr. 4. Svrchní deska je připevněna pomocí magnetů.

3.3.2.1 Svrchní deska
Svrchní deska zakrývá stolek a je připevněna pomocí magnetů. 
Můžete ji odstranit, abyste získali přístup k funkcím ovládacího 
panelu a vyčistili oblasti, které se snadno znečistí.

Pokyny k vyjmutí svrchní desky, viz 4 Nastavení.

Obr. 5. Polstr je upevněn k opěrce již při dodávce.

3.3.2.2 Polstr
Polstr je připevněn k zádové opěrce a má poskytovat oporu malým 
dětem. Lze jej podle potřeby sundat a znovu připevnit. 

Pokyny k vyjmutí polstru, viz 4 Nastavení.
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Obr. 6. Umístění základního modulu.

Obr. 7. Umístění hlavního jističe.

3.3.3 Základní modul
Základní modul v sobě ukrývá napájecí a pohonné jednotky. 
Pohonné jednotky jsou umístěny uvnitř základního modulu. Každé 
hnací kolo je vybaveno pohonnou jednotkou, která má 
elektromotor a převodovku. 

3.3.3.1        Hlavní jistič
Hlavní jistič slouží k zapnutí a vypnutí hlavního napájení. Je 
umístěn na pravé straně základního modulu pod spínačem. 
Funguje také jako pojistka a Explorer Mini se automaticky vypne, 
pokud dojde k elektrické poruše. To znamená, že řídicí systém je 
chráněn před přetížením, například pokud dítě pokračuje v jízdě s 
Explorer Mini, zatímco má invalidní vozík poruchu. 

Pokyny k zapnutí a vypnutí hlavního napájení, viz
5 Manipulace a jízda. 
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POZNÁMKA

Před vypnutím hlavního jističe

Před vypnutím hlavního jističe se ujistěte, že je vypnuto napájení 
ovládacího panelu, abyste předešli elektrické chybě při opětovném spuštění 
Explorer Mini. 

POZNÁMKA

Prozkoumejte příčinu vypnutého hlavního jističe

Vypnutý hlavní jistič může signalizovat elektrickou poruchu. Před 
resetováním jističe je třeba prozkoumat a zjistit příčinu vypnutého 
hlavního jističe. Pokud se hlavní jistič opakovaně vypne, obraťte se na 
svého servisního technika nebo prodejce. 
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Obr. 8. Umístění Spínače.

3.3.3.2     Spínač
Spínač je umístěn na pravé straně základního modulu nad 
hlavním jističem. 

Návod k použití spínače ,viz 5 Manipulace a jízda. 

3.3.3.3 Baterie
Baterie jsou umístěny uvnitř základního modulu.

Pokyny jak nabíjet baterie, viz 5 Manipulace a jízda.

VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte baterie

Údržbu a výměnu baterií smí provádět pouze schválený servisní technik. 

3.3.3.4 Kola
Zadní i hnací kola mají plné pláště a nejsou nafukovací. 
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3.4 Ovládací panel

Obr. 9. Přehled ovládacího panelu.

A. Ukazatel stavu nabití baterie
B. Ukazatel maximální rychlosti
C. Tlačítko pro zapnutí
D. Tlačítko pro snížení rychlosti
E. Nabíjecí zásuvka
F. Klakson
G. Tlačítko pro zvýšení rychlosti
H. Joystick
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Obr. 10. Umístění ovládacího panelu.

Ovládací panel má funkce pro řízení vozíku a pro nabíjení baterií. 
Má joystick, tlačítka funkcí, kontrolky rychlosti a stavu nabití 
baterie a zásuvku pro nabíjení. Zásuvka pro nabíjení je umístěna v 
přední části ovládacího panelu. Tlačítko pro zapnutí na ovládacím 
panelu je vždy přístupné. Chcete-li získat přístup k ostatním 
tlačítkům na ovládacím panelu, musíte sejmout svrchní desku. To 
má zajistit, aby dítě nemělo přístup k ovládacímu panelu, a aby ho 
nerozptylovaly LED diody. 

42



Explorer Mini Seznámení se s invalidním vozíkem

Obr. 11. Umístění zásuvky pro nabíjení

Obr. 12. Zásuvka pro nabíjení

3.4.1 Zásuvka pro nabíjení
K nabíjení baterií Explorer Mini používejte pouze zásuvku pro 
nabíjení. Během nabíjení se Explorer Mini automaticky zamkne a 
nelze s ním jezdit. 

POZNÁMKA

Používejte pouze dodanou nabíječku baterií

Používejte pouze dodanou nabíječku. Pokud použijete jinou nabíječku, 
můžete si ublížit nebo Explorer Mini poškodit. 
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Obr. 13. Tlačítko pro zapnutí.

Obr. 14. Tlačítka maximální rychlosti.

3.4.2      Tlačítko pro zapnutí
Tlačítko pro zapnutí aktivuje ovládací panel a pohonné jednotky.

Když je ovládací panel aktivován, lze Explorer Mini řídit a 
využívat všechny funkce na ovládacím panelu.

Když je ovládací panel vypnutý, nelze Explorer Mini ovládat a 
nelze používat funkce ovládacího panelu. 

3.4.3      Tlačítka maximální rychlosti
Tlačítka maximální rychlosti zvyšují a snižují maximální rychlost 
Explorer Mini. 

44



Explorer Mini Seznámení se s invalidním vozíkem

Obr. 15.  Ukazatel maximální rychlosti. A maximální 
úroveň rychlosti. B střední úroveň rychlosti. C 
minimální úroveň rychlosti

3.4.4 Ukazatel maximální rychlosti
Ukazatel maximální rychlosti má pět úrovní. LED diody na ukazateli 
rychlosti ukazují aktuální nastavení maximální rychlosti: 
• Když svítí pátá LED (A), je aktivní maximální úroveň rychlosti.
• Když svítí třetí LED (B), je aktivní střední úroveň rychlosti
• Když svítí první LED (C), je aktivní minimální úroveň rychlosti.

Obr. 16. Klakson

3.4.5 Klakson
Po stisknutí tlačítka klaksonu zazní zvukový signál. 
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Obr. 17. Ukazatel stavu nabití baterie. A - červená LED 
dioda, B - žluté LED diody, C - zelené LED diody

3.4.6 Ukazatel stavu nabití baterie
Indikátor stavu nabití baterie poskytuje přibližnou informaci o 
tom, zda je třeba baterie dobít, aby se předešlo zbytečným 
zastávkám v důsledku vybitých baterií. LED diody na indikátoru 
ukazují stav baterie: 
• Když jsou baterie plně nabité, svítí všechny LED diody -

červená (A), žlutá (B) a zelená (C).
• Když je stav baterie kriticky nízký, červená LED dioda (A)

bliká a ozve se pípnutí. To znamená, že je třeba okamžitě nabít
baterie, jinak Explorer Mini přestane fungovat.

• Pokud všechny LED diody (A, B a C) blikají, je problém v
elektronice. Kontaktujte prosím svého dodavatele nebo
společnost Permobil.
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Obr. 18.  Směr joysticku pro jízdu vpřed, vzad, vlevo a 
vpravo. Neutrální poloha je uprostřed. 

3.4.7 Joystick
Joystick slouží k ovládání Explorer Mini. Neutrální poloha je 
uprostřed. Než zapnete nebo vypnete invalidní vozík, vždy 
uveďte joystick do neutrální polohy. Tím se zabrání chybám 
joysticku. 
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3.5 Příslušenství
Používejte pouze příslušenství určené k použití s Explorer Mini. 
Můžete si je objednat u svého dodavatele. Příslušenství pro 
produkty Permobil se neustále vyvíjí. Další informace o 
příslušenství dostupném pro Explorer Mini získáte od svého 
dodavatele. 

VAROVÁNÍ!

Pozor na nové příslušenství
Před použitím nového příslušenství se ujistěte, že nebude mít na Explorer 
Mini žádné nežádoucí efekty. Permobil nenese odpovědnost za nežádoucí 
efekty způsobené novým příslušenstvím. 
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Obr. 19. Příklady míst pro nalepení obrázků.

3.5.1 Sada nálepek
K vozíku Explorer Mini je dodávána sada nálepek s obrázky. 
Pomocí těchto obrázků můžete vy a vaše dítě Explorer Mini 
ozdobit. 
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3.6 Štítky
Dobře si prohlédněte všechny štítky na invalidním vozíku a 
seznamte se s jejich významem. Štítky obsahují důležité 
informace pro bezpečné a správné použití vozíku. 

VAROVÁNÍ!

Riziko nehody - Chybějící štítky vždy nahraďte

Nikdy neodstraňujte štítek z invalidního vozíku. Pokud je štítek obtížně 
čitelný nebo odpadne, objednejte si náhradní štítek u společnosti Permobil.
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Obr. 20.  Umístění štítku s výrobním číslem

Obr. 21. Informace na štítku s výrobním číslem.

3.6.1     Štítek s výrobním číslem na základním modulu
Štítek s výrobním číslem je připevněn mezi zadními kolečky na základním 
modulu. 

Popis polí na štítku s výrobním číslem: 
A.         Výrobní číslo vozíku
B. Maximální nosnost
C. Model: Model
D. Odkaz na patenty
E. Název a adresa výrobce
F. RRRR-MM-DD: Datum výroby
G. Označení CE

Zdravotnický prostředek
H. Unikátní identifikace zařízení (UDI) jako GS1 DataMatrix

včetně: data výroby a výrobního čísla

XXXXXXXXXXXX XX kg / XX lb

Name and
address of the
manufacturer

Model:
Model version:
XXXXXX:
HVIN:
Patent:
www.permobil.com/patents

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXX
(11)YYMMDD
(21)XXXXXXXXXX
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Explorer Mini Seznámení se s invalidním vozíkem

Obr. 22. Přečtěte si návod k použití.

3.6.2        Přečtěte si návod k použití
Tento štítek označuje, že existují pokyny, které je třeba si přečíst a 
porozumět jim před použitím nebo nastavením vozíku. 

Obr. 23. Riziko skřípnutí.

3.6.3        Riziko skřípnutí
Tento štítek ukazuje, že při nastavování výšky sedačky a stolku se 
zádovou opěrkou existuje riziko skřípnutí. 
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Obr. 24. Jízdní omezení.

3.6.4 Jízdní omezení
Tento štítek ukazuje omezení pro jízdu.

A. Explorer Mini Nesmí být použit jako sedadlo v motorovém
vozidle.

B. Maximální bezpečný sklon pro jízdu v kopci je 3°.

C. Maximální výška překážky pro její přejetí je 12 mm (0,5"). 

Obr. 25. Štítek pro hlavní jistič a spínač.

3.6.5        Hlavní jistič a spínač
Štítek ukazuje polohy pro zapnutí a vypnutí hlavního jističe a 
pro polohu spínače. 

A B C
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Explorer Mini Seznámení se s invalidním vozíkem

Obr. 26. Štítek se schématem zapojení baterií.

3.6.6 Elektrické schéma
Štítek ukazuje schéma zapojení baterií a pojistek. Obsahuje 
polaritu baterie, hlavní pojistku a polohu aktivačního spínače.
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Explorer Mini Nastavení

Veškeré úpravy na Explorer Mini by měly být prováděny dospělou 
osobou. Provádějte pouze úpravy, které jsou popsány v tomto 
návodu k použití. Veškerou další údržbu a opravy musí provádět 
kvalifikovaní servisní technici. Před prováděním úprav a údržby si 
pečlivě přečtěte všechny pokyny. 

Zajistěte, aby všechna nastavení byla přizpůsobena potřebám 
dítěte. Dospělý nebo poskytovatel zdravotní péče musí 
rozhodnout, jaká nastavení jsou pro dítě použitelná, s ohledem na 
jeho věk a kapacitu.

Před provedením úprav se ujistěte, že je Explorer Mini vypnutý. 
Pokyny, jak vypnout Explorer Mini, najdete v části 5 Manipulace a 
jízda. 

VAROVÁNÍ!
Neprovádějte nastavení pokud dítě 
sedí ve vozíku

Neupravujte nastavení, když je dítě v Explorer Mini.
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4.1          Sedačka
4.1.1        Nastavení výšky sedačky
Výška sedačky závisí na výšce stolku se zádovou opěrkou. Když 
měníte výšku stolku s opěrkou, změní se také vzdálenost mezi 
sedačkou a základním modulem.

Při změně polohy sedačky se změní těžiště. Když zvýšíte sedačku, 
snížíte stabilitu invalidního vozíku.

K nastavení výšky sedačky použijte zajišťovací kolík umístěný pod 
sedačkou. 

POZOR!

Riziko skřípnutí

Při nastavování výšky sedačky hrozí nebezpečí skřípnutí. 
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Obr. 27. Nastavení výšky sedačky

1. Vytáhněte zajišťovací kolík (A) umístěný pod sedačkou.
2. Opatrně posuňte sedačku nahoru nebo dolů do požadované polohy.
3. Uvolněte zajišťovací kolík (A). Kliknutí signalizuje, že je kolík 

zajištěný.

VAROVÁNÍ!

Riziko zranění

Předtím, než dítě usedne do Explorer Mini, zkontrolujte, zda jsou sedačka 
a stolek s opěradlem zajištěny ve svých polohách. 

A
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4.1.2        Sundání sedačky
Dospělý nebo poskytovatel zdravotní péče musí rozhodnout, zda 
je odstranění sedačky pro dítě použitelné, s ohledem na jeho věk a 
kapacitu.

Odstraněním sedačky dojde ke změně těžiště.

Před vyjmutím sedačky musí být stolek se zádovou opěrkou v 
nejvyšší poloze. V opačném případě nebude k odstranění sedačky 
dostatek místa. 

1.   Umístěte stolek se zádovou opěrkou do nejvyšší polohy. 
Pokyny k nastavení výšky stolku s opěrkou, viz
4.2.1 Nastavení výšky stolku se zádovou opěrkou.
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Obr. 28.  Přípava sundání sedačky.

2. Odstraňte utahovací knoflík (A) ze sloupku.
3. Vytáhněte zajišťovací kolík (B).

Obr. 29. Sundání sedačky ze sloupku.

4. Zatlačte sedačku dolů a vysuňte ji ze sloupku.
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Obr. 30. Navrácení utahovacího knoflíku.

5. Vraťte utahovací knoflík zpět a rukou jej utáhněte. 
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4.1.3       Instalace sedačky
Instalace sedačky má vliv na těžiště.

Před instalací sedačky musí být stolek se zádovou opěrkou v 
nejvyšší poloze. V opačném případě nebude dostatek místa pro 
instalaci sedačky. 

Obr. 31. Odstraňte utahovací knoflík ze sloupku.

1. Nastavte stolek se zádovou opěrkou do nejvyšší polohy. Pokyny 
k nastavení výšky stolku se zádovou opěrkou najdete v části 
4.2.1 Nastavení výšky stolku se zádovou opěrkou.

2. Odstraňte utahovací knoflík ze sloupku.
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Obr. 32. Vytáhněte zajišťovací kolík (A) sedačky.

3. Vytáhněte zajišťovací kolík (A).

Obr. 33. Zatlačte sedačku do drážky na sloupku.

4. Zatlačte sedačku do drážky na sloupku.
5. Opatrně posuňte sedačku nahoru nebo dolů do 

požadované pozice.

63



Explorer Mini Nastavení

Obr. 34. Uvolnění zajišťovacího kolíku (A) a navrácení 
utahovacího knoflíku (B).

6. Uvolněte zajišťovací kolík (A). Kliknutí signalizuje, že je
kolík zajištěný.

7. Vraťte utahovací knoflík (B) zpět a rukou jej utáhněte.
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4.2 Stolek se zádovou opěrkou
Když měníte výšku stolku s opěrkou, změní se také vzdálenost 
mezi sedačkou a základním modulem.

Při změně polohy stolku se zádovou opěrkou se změní těžiště. 
Když zvýšíte polohu stolku se zádovou opěrkou, snížíte stabilitu 
invalidního vozíku.

POZOR!

Riziko skřípnutí

Při nastavování výšky stolku se zádovou opěrkou hrozí nebezpečí skřípnutí.
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4.2.1 Nastavení výšky stolku se zádovou opěrkou

Obr. 35. Uvolnění utahovacího knoflík (A), podržení 
stolku v pozici (B) a vytažení zajišťovacího kolíku (C).

1. Uvolněte utahovací knoflík (A).
2. Držte stolek v jeho poloze (B), aby nesklouzl dolů na základní 

modul.
3. Zatímco držíte stolek v aktuální poloze, vytáhněte zajišťovací 

kolík (C).
4. Zatímco stále držíte vytáhnutí zajišťovací kolík (C), posuňte 

sloupek nahoru nebo dolů do nové pozice.
5. Uvolněte zajišťovací kolík.  Kliknutí signalizuje, že je kolík 

(C) zajištěný.
6. Rukou utáhněte utahovací knoflík (A). 

A

B

C
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Obr. 36. Zatlačte svrchní desku nahoru.

4.3 Svrchní deska
4.3.1 Sundání svrchní desky
Vložte prsty do otvoru, který je umístěn ve spodní části stolku. 
Zatlačte svrchní desku nahoru a vyjměte ji. 

POZNÁMKA
Nejezděte s invalidním vozíkem pokud je svrchní 
deska odstraněna

Nenechávejte dítě řídit Explorer Mini, pokud je svrchní deska odstraněna. 
Dítě může stisknout tlačítka maximální rychlosti a omylem tak ovlivnit 
rychlost invalidního vozíku. 
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Obr. 37. Položení svrchní desky na místo.

4.3.2       Umístění svrchní desky
Držte svrchní desku kovovými vložkami směrem dolů. Položte 
desku na stolek. 
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4.4 Polstr
4.4.1        Odstranění polstru
Invalidní vozík má odnímatelný polstr. K polstru jsou 
připevněny čtyři šrouby, které jej drží na místě .

Obr. 38. Vyjmutí šroubů z upevňovacích bodů na 
zádové opěrce.

1. Vyšroubujte čtyři šrouby z upevňovacích bodů na zádové
opěrce.

2. Odstraňte polstr ze zádové opěrky.
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4.4.2        Připevnění polstru

Obr. 39. Připevnění polstru pomocí šroubů v 
upevňovacích bodech na zádové opěrce.

1. Položte polstr na zádovou opěrku.
2. Vložte čtyři šrouby do upevňovacích bodů na zádové opěrce 

a utáhněte je rukou.
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Explorer Mini Manipulace a jízda

Explorer Mini je určen k použití uvnitř na suchých, rovných, 
pevných a čistých površích a venku za suchého počasí na suchých, 
zpevněných a rovných plochách.

VAROVÁNÍ!

Nenechávejte dítě na Explorer Mini o samotě

Explorer Mini lze používat pouze tehdy, je -li přítomna dospělá osoba, 
která dítě neustále sleduje.

VAROVÁNÍ!

Zabraňte náhodnému pohybu 
Před usazením nebo vyjmutím dítěte zkontrolujte, že je Explorer Mini 
vypnutý. 
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Obr. 40.  Pasažéři nejsou povoleni.

VAROVÁNÍ!

Pasažéři nejsou povoleni

Explorer Mini smí používat pouze dítě, kterému byl předepsán. Dítě se 
nesmí pokoušet přepravovat cestující. Pokud tak učiní, může se Explorer 
Mini převrátit a způsobit zranění. 

VAROVÁNÍ!

Přizpůsobte polohu dítěte jeho potřebám

Zajistěte, aby byla poloha dítěte přizpůsobena jeho potřebám. Dospělá 
osoba nebo poskytovatel zdravotní péče se musí rozhodnout, která poloha 
je pro dítě nejvhodnější. 
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5.1 Poloha dítěte při ovládání vozíku

Obr. 41. Poloha v sedě.

Explorer Mini lze používat vsedě i ve stoje. 

5.1.1         Poloha v sedě
Pokud dítě používá Explorer Mini v sedě, má každou nohu na 
jedné straně sloupku. Nohy by se měly dotýkat třecího povrchu 
základního modulu. Paže by měly být položeny na stolku, aby bylo 
zajištěno, že se snadno dostane k joysticku. 

Když dáte dítě do Explorer Mini, připojený polstr se může 
posunout ze své polohy. V případě potřeby polstr upravte. 
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Obr. 42. Poloha ve stoje. Levý obrázek ukazuje polohu, 
kde je odstraněna sedačka. Pravý obrázek ukazuje 
polohu, kde je sedačka na vozíku instalovaná. 

5.1.2 Poloha ve stoje
Pokud dítě používá Explorer Mini ve stoje, jeho nohy by měly být 
umístněny na třecí ploše základního modulu. Paže by měly být 
položeny na stolku, aby bylo zajištěno, že se snadno dostane k 
joysticku. 

V případě potřeby lze pro jízdu ve stoje u Explorer Mini vyjmout 
sedačku.  Dospělý nebo poskytovatel zdravotní péče musí 
rozhodnout, zda je odstranění sedačky pro dítě vhodné, s ohledem 
na jeho věk a kapacitu. 
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5.2 Zapnutí Explorer Mini

Obr. 43 Umístění hlavního jističe (A), spínač (B), a 
tlačítko pro zapnutí (C).

Než aktivujete ovládací panel, musíte zapnout hlavní jistič a 
stisknout spínač. Neexistuje žádná zpětná vazba, která by potvrdila, 
že jste spínač stiskli. 
1. Zapněte hlavní jistič (A).
2. Stiskněte a alespoň na jednu sekundu podržte spínač (B).
3. Stiskněte tlačítko pro zapnutí (C). Zvukový signál potvrdí, že

je ovládací panel aktivován.

B

A

C

77



Explorer Mini Manipulace a jízda

5.3 Vypnutí Explorer Mini
Pokud si nejste jisti, zda je Explorer Mini zapnutý nebo vypnutý, 
sejměte svrchní desku ze stolku, abyste zjistili, zda LED diody na 
ovládacím panelu svítí nebo nesvítí. 

Obr. 44. Umístění tlačítka pro zapnutí (A) a hlavního 
jističe (B)

1. Stisknutím tlačítka pro zapnutí (A) vypněte napájení.
2. Sejměte svrchní desku a ujistěte se, že LED diody na 

ovládacím panelu nesvítí.
3. Pokud nebudete Explorer Mini používat déle jak týden, 

vypněte hlavní jistič (B).
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5.4 Funkce úspory baterie

Obr. 45. Umístění spínače (A) a tlačítka pro zapnutí 
(B).

Funkce úspory baterie se spustí automaticky, pokud Explorer Mini 
nepoužíváte devadesát minut. Před opětovnou aktivací ovládacího 
panelu je třeba stisknout spínač po dobu alespoň jedné sekundy. 

Chcete -li Explorer Mini znovu spustit: 

1. Stiskněte spínač (A) po dobu alespoň jedné sekundy.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí (B). Zvukový signál potvrdí, že 

je ovládací panel aktivován.

A

B
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5.5 Technika jízdy

POZOR!

Proveďte test funkcí a nastavení 

Než dítě poprvé použije Explorer Mini, proveďte test použitých funkcí a 
přizpůsobených nastavení, abyste předešli nechtěnému spuštění. 

Obr. 46. Překážky v úrovni hlavy.

VAROVÁNÍ!

Překážky v úrovni hlavy
Během používání Explorer Mini zajistěte, aby v úrovni hlavy dítěte nebyly 
žádné překážky. Najetí do překážky v úrovni hlavy může způsobit zranění. 
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Obr. 47. Riziko převrácení při couvání.

VAROVÁNÍ!

Riziko převrácení při couvání

Zajistěte, aby dítě během couvání nenajíždělo na překážky ve výšce 
opěradla, pod nimiž se základní modul může dále volně pohybovat, jako je 
stůl nebo postel. Pokud dítě pokračuje v jízdě vzad, může být Explorer 
Mini méně stabilní a může se převrátit dopředu nebo do stran. 

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte joystick jako oporu 

Nepoužívejte joystick jako oporu. Pokud tak učiníte, můžete ztratit 
kontrolu nad invalidním vozíkem. 
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Obr. 48.  Invalidní vozík se pohybuje ve směru, ve 
kterém dítě posouvá joystick. Neutrální poloha je 
uprostřed. 

1. Usaďte dítě do Explorer Mini.
2. Zapněte Explorer Mini.
3. Ukažte svému dítěti, že se invalidní vozík pohybuje ve směru,

kterým pohybuje joystickem.
4. Ukažte svému dítěti, že invalidní vozík zabrzdí nebo zastaví,

když uvolní joystick. Joystick se poté přesune do neutrální
polohy.

Pamatujte, že zadní část Explorer Mini se při otáčení posouvá. 
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5.6 Nastavení maximální rychlosti

VAROVÁNÍ!

Přizpůsobte rychlost potřebám dítěte 

Dospělý nebo poskytovatel zdravotní péče musí rozhodnout, jaké 
nastavení maximální rychlosti je pro dítě vhodné, s ohledem na jeho věk a 
možnosti. Dospělý musí dítě neustále sledovat a ujistit se, že maximální 
rychlost je nastavena na rychlost, kterou dítě zvládne. Vždy začněte s 
nastavením nejnižší maximální rychlosti. Nezvyšujte maximální rychlost, 
dokud dítě nezíská zkušenosti s používáním Explorer Mini. 

POZOR!

Jízda v úzkém prostoru 

Při jízdě v úzkých prostorech nepoužívejte nastavení nejvyšší maximální 
rychlosti. 
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Obr. 49. Tlačítka pro nastavení maximální rychlosti.

Obr. 50. Ukazatel maximální rychlosti.  A ukazuje 
maximální nastavení rychlosti. B ukazuje střední 
nastavení rychlosti. C ukazuje minimální nastavení 
rychlosti. 

1. Ujistěte se, že je Explorer Mini zapnutý.
2. Odstraňte svrchní desku, abyste získali přístup k tlačítkům pro

nastavení maximální rychlosti.
3. Ke zvýšení nebo snížení maximální rychlosti použijte tlačítka

pro nastavení maximální rychlosti:
• Chcete -li zvýšit maximální rychlost, stiskněte pravé tlačítko

pro nastavení maximální rychlosti.
• Chcete -li snížit maximální rychlost, stiskněte levé tlačítko

pro nastavení maximální rychlosti.
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5.7 Uzamčení a odemknutí Explorer 
Mini 

Obr. 51. Explorer Mini lze uzamknout, aby jej ostatní 
uživatelé nemohli ovládat. 

Explorer Mini lze zamknout, aby jej ostatní uživatelé nemohli 
ovládat. Když je Explorer Mini uzamčen, nelze jej znovu spustit, 
dokud jej neodemknete. Uzamčení nebo odemknutí vozíku může 
provádět pouze dospělá osoba. 

5.7.1        Uzamčení
Explorer Mini se uzamkne následujícím postupem. Kroky 3 a 4 je 
třeba provést rychle, jinak se postup přeruší a musíte začít znovu od 
kroku 1. 
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Obr. 52. Postup zamykání. 

1. Ujistěte se, že je Explorer Mini zapnutý.
2. Stiskněte a jednu sekundu podržte tlačítko pro zapnutí,

dokud se neozve pípnutí.
3. Pohněte joystickem dopředu, dokud se neozve pípnutí.
4. Zatáhněte joystick dozadu, dokud se neozve pípnutí.
5. Uvolněte joystick. Ozve se pípnutí a Explorer Mini je

uzamčen.

5.7.2 Odemknutí
Explorer Mini se odemkne následujícím postupem. Kroky 4 a 5 
musí být provedeny rychle, jinak se postup přeruší a musíte začít 
znovu od kroku 2. 
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Obr. 53. Postup pro odemknutí.

1. Odstraňte svrchní desku stolku.
2. Ujistěte se, že je Explorer Mini zapnutý.
3. LED diody ukazatele maximální rychlosti budou opakovaně

blikat.
4. Pohněte joystickem dopředu, dokud se neozve pípnutí.
5. Zatáhněte joystick dozadu, dokud se neozve pípnutí.
6. Uvolněte joystick. Ozve se pípnutí a Explorer Mini se odemkne

a lze jej ovládat.

87



Explorer Mini Manipulace a jízda

5.8 Omezení pro jízdu
Pro bezpečné a správné používání Explorer Mini dodržujte 
omezení jízdy. Omezení jízdy popisují nejbezpečnější a 
doporučené podmínky pro jízdu s Explorer Mini v sedě nebo ve 
stoje, když se uživatelské prostředí liší od suchých, rovných, 
pevných a čistých povrchů. 

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte Explorer Mini ve vlhkém prostředí 
nebo za deště 

Explorer Mini nesmí být vystaven vlhkému prostředí nebo dešti. To může 
způsobit zranění dítěte nebo poškození Explorer Mini. 

VAROVÁNÍ!

Nebezpečné prostředí 

Nepoužívejte Explorer Mini v prostředích, která mohou způsobit riziko 
zranění, například v blízkosti dopravy, schodiště, vysokých překážek a 
prudkých kopců. 
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VAROVÁNÍ!

Riziko převrácení

Při přejezdu přes překážky, jízdě na nerovných površích nebo svazích se 
nesmí základní modul narazit na zem. Ujistěte se, že mezi základním 
modulem a zemí je dostatečný prostor, abyste předešli riziku převrácení. 

5.8.1        Omezení pro jízdu na odlišných površích
Nejezděte vysokou rychlostí. Vyhněte se náhlým zastavením a 
rozjezdům, náhlým úhybným manévrům a prudkým zatáčkám. 
Buďte opatrní v následujících situacích: 
• v blízkosti hran a spádů nebo na vyvýšených plochách,
• na měkkých nebo nerovných površích, jako je koberec,
• při jízdě z oblasti s vysokou trakcí (například podlahy) do oblasti 

s nízkou trakcí (například koberec),
• při otáčení invalidního vozíku,
• v úzkých nebo stísněných prostorech 
• při jízdě na povrchu, který má sklon, který by mohl způsobit 

pohyb invalidního vozíku jiným směrem.
• ve venkovních prostorách, kde je zvýšené riziko zranění

(například v blízkosti dopravního provozu). 
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Chraňte invalidní vozík před všemi druhy vlhkosti, včetně 
deště, sněhu, bláta a mžení. Pokud byl invalidní vozík vystaven 
vlhkosti, nejezděte s ním, dokud úplně nevyschne. 

POZOR!

Nepoužívejte Explorer Mini na špinavé zemi 

Pokud je zem špinavá, mohou se do osy kola nebo do ložisek dostat 
nečistoty. Tím se mohou snížit jízdní vlastnosti a hrozí poškození 
mechaniky. 
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Obr. 54. Jízda přes překážky.

5.8.2        Jízda přes překážky
Explorer Mini dokáže překonat překážky až 12,5 mm (0,5") 
vysoké.

VAROVÁNÍ!

Jízda přes vysoké překázky       
Nejezděte přes překážky vyšší než 12,5 mm (0,5"). Existuje riziko, že se 
Explorer Mini převrátí. 
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Obr. 55.  Jízda na bočních svazích v poloze vsedě nebo 
ve stoje. 

5.8.3        Jízda na bočních svazích
Ujistěte se, že maximální rychlost je nastavena na rychlost, kterou 
vaše dítě zvládne, a že sklon není strmější než 6 °, což značí mírný 
sklon, například prahovou rampu. 

VAROVÁNÍ!

Riziko převrácení na strmých svazích 

Nejezděte na invalidním vozíku na bočních svazích strmějších než 6 °. 
Hrozí převrácení. 

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí převrácení na nerovném povrchu 

Při jízdě na bočních svazích s nerovným povrchem buďte velmi opatrní. 

6 o
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Obr. 56. Jízda z kopce v poloze v sedě nebo ve 
stoje.

5.8.4 Jízda z kopce
Brzdná dráha se zvyšuje, když vaše dítě jede z kopce. Ujistěte se, 
že je maximální rychlost nastavena na rychlost, kterou vaše dítě 
zvládne, a že sklon z kopce není větší než 6 °, což odpovídá 
například prahové rampě. 

VAROVÁNÍ!

Riziko převrácení při jízdě z kopce 

Nejezděte z kopce ve svazích větších než 6 °. 

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí převrácení na nerovném povrchu 

Při jízdě z kopce na nerovném povrchu buďte velmi opatrní. 

VAROVÁNÍ!

Prodloužená brzdná dráha 

Při jízdě z kopce se brzdná dráha prodlužuje. 

6 o

6 o
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Obr. 57. Jízda do kopce v poloze v sedě a ve stoje.

5.8.5 Jízda do kopce
Ujistěte se, že je maximální rychlost nastavena na rychlost, kterou 
vaše dítě zvládne, a že stoupání do kopce není větší než 6°, což 
odpovídá například prahové rampě. 

VAROVÁNÍ!

Riziko převrácení při jízdě do kopce 

Nejezděte do kopce se sklonem větším než 6 °. 

6 o

6 o
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Obr. 58.  Blokáda jízdy způsobená překážkou.

5.8.6        Jízda proti statické překážce
Pokud Explorer Mini najíždí do statické překážky, hnací kola se 
nemohou otáčet.  Vozík se automaticky vypne, aby nedošlo k 
jeho přetížení.

Než znovu zapnete invalidní vozík, přemístěte Explorer Mini pryč 
od překážky.
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5.9 Chyba joysticku při zapnutí 
Explorer Mini

Obr. 59.  Joystick posunutý z neutrální polohy. 

K chybě joysticku může dojít, pokud je joystick přesunut z jeho 
neutrální polohy bezprostředně před, během nebo bezprostředně 
po zapnutí Explorer Mini. 

Abyste předešli chybám joysticku při zapnutí Explorer Mini, 
ujistěte se, že je joystick v neutrální poloze. Stiskněte tlačítko pro 
zapnutí a než pohnete joystickem, počkejte, až bude ovládací panel 
několik sekund aktivní. 
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Obr. 60.  LED diody na ukazateli stavu nabití baterie

5.10 Chyba joysticku, blikající LED 
Pokud dojde k elektrické poruše ovládacího panelu, LED diody 
ukazatele stavu nabití baterie rychle zablikají a joystick nebude 
správně fungovat. Explorer Mini je třeba vypnout a znovu 
zapnout.

Zapnutí Explorer Mini:
1. Ujistěte se, že je joystick v neutrální poloze.
2. Stisknutím tlačítka pro zapnutí vypněte ovládací panel.
3. Odstraňte svrchní desku stolku a ujistěte se, že LED diody na

ovládacím panelu nesvítí.
4. Stisknutím tlačítka pro zapnutí znovu zapněte ovládací panel.

Pokud LED diody na ukazateli stavu nabití baterie stále rychle
blikají, kontaktujte servisní podporu svého dodavatele.
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5.11 Elektrická porucha
Hlavní jistič funguje také jako pojistka a Explorer Mini se 
automaticky vypne, pokud dojde k elektrické poruše. Pokud k 
tomu dojde, můžete zkusit Explorer Mini znovu zapnout.

Pokud je Explorer Mini přetížen kvůli vysokému odběru elektřiny, 
může dojít k vypnutí hlavního jističe a příčinou může být velká 
elektrická porucha. Než znovu zapnete Explorer Mini, pečlivě 
prozkoumejte příčinu.

Pokud nemůžete Explorer Mini znovu zapnout, obraťte se na 
servisní podporu svého dodavatele. 
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5.12 Baterie
To, jak často je třeba baterie nabíjet, závisí na několika faktorech, 
například na tom, jakým způsobem je Explorer Mini používán, na 
okolní teplotě a stáří baterií.

Baterie ztrácí časem kapacitu.  Na délku jejich životnosti mají vliv 
tři věci: kolik energie v nich zbývá, než se nabijí, jak často se 
nabíjejí a jak často se zcela vybijí.

Dobrou zásadou je nabíjet baterie na konci každého dne, aby se 
zabránilo jejich úplnému vybití. Pokud Explorer Mini nepoužíváte, 
můžete jej nabíjet.  

VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte baterie

Údržbu a výměnu baterií smí provádět pouze schválený servisní technik. 
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VAROVÁNÍ!

Používejte pouze dodanou nabíječku baterií 

Pokud používáte jiné nabíječky, může to způsobit problémy s nabíjením 
invalidního vozíku, může se zkrátit životnost baterií a může dojít k 
poškození baterie, elektroniky invalidního vozíku nebo nabíječky. Může 
také dojít k přehřátí a riziku požáru. 

VAROVÁNÍ!
Podmínky nabíjení, aby se zabránilo riziku 
požáru nebo výbuchu 

Používejte pouze nabíječky s maximálním nabíjecím proudem 1,5 A 
(průměrná hodnota). Baterie se nesmí nabíjet venku, v koupelně nebo ve 
vlhké místnosti. Když je připojena nabíječka, invalidní vozík nelze ovládat. 
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VAROVÁNÍ!

Riziko přehřátí, jiskření nebo zkratu
• Nabíječku baterií nezakrývejte a během nabíjení ji nepokládejte do

blízkosti jiných předmětů. Nabíječka se může zahřívat.
• Pokud je nabíjecí konektor nabíječky baterií nebo zásuvka na Explorer

Mini poškozený nebo se během nabíjení příliš zahřívá, je nutné jej
vyměnit. Pro výměnu dílů se obraťte na svého prodejce.

VAROVÁNÍ!

Nenabíjejte Explorer Mini venku

Nenabíjejte Explorer Mini venku.

POZOR!

Do zásuvky nabíječky používejte pouze 
dodaný kabel 

Nepřipojujte programovací kabel do zásuvky a nepoužívejte zásuvku jako 
napájecí zdroj pro jiná elektrická zařízení. To může poškodit řídicí systém 
a mít vliv na EMC (elektromagnetická kompatibilita). 
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POZNÁMKA 

Vybité baterie 

Pokud jsou baterie zcela vybité, znovu je co nejdříve nabijte, protože zcela 
vybité baterie mohou zkrátit životnost baterií. 

POZNÁMKA

Nepoužívejte prodlužovací kabel
Nepoužívejte prodlužovací kabel s dodaným nabíjecím kabelem. Před 
připojením kabelu se ujistěte, že je Explorer Mini umístěn dostatečně 
blízko síťové zásuvky. 
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Obr. 61. Umístění nabíjecí zásuvky.

5.12.1 Nabíjení baterií
Explorer Mini lze nabíjet pouze dodanou nabíječkou baterií v 
suché místnosti s dobrým větráním. Na nabíječce je zelená LED 
dioda, která se rozsvítí, když je baterie plně nabitá. Přečtěte si 
návod k použití dodaný s nabíječkou baterií.

Zatímco se Explorer Mini nabíjí, je automaticky uzamčen a 
nelze s ním jezdit. LED diody na ukazateli stavu nabití baterie 
ukazují stav baterie. Informace o stavu baterie viz
3.4.6 Ukazatel stavu nabití baterie. 

Pokud při nabíjení Explorer Mini dojde k chybě, vyhledejte 
nápravu pomocí průvodce odstraňování problémů. Viz
7.1 Průvodce odstraňování problémů.

POZOR!

Ostré hrany na kabelu 

Při připojování kabelu do zásuvky buďte opatrní. Hrany třípinového 
konektoru jsou ostré.
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POZNÁMKA 

Zabraňte slunečnímu záření

Ujistěte se, že Explorer Mini a nabíječka nejsou během nabíjení umístěny 
na přímém slunci. 

POZNÁMKA

Automatické uzamčení pro jízdu

Explorer Mini se automaticky zamkne, aby se zabránilo jízdě během 
nabíjení. Pokud je během nabíjení stále možné s vozíkem jet, obraťte se na 
svého prodejce. 

1. Stisknutím tlačítka pro zapnutí vypněte napájení. 
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Obr. 62. Připojte nabíjecí konektor k nabíjecí 
zásuvce.

2. Připojte nabíjecí konektor k nabíjecí zásuvce Explorer Mini.

3. Připojte zástrčku nabíječky do zásuvky ve zdi.
4. Nabijte baterie.
5. Vytáhněte zástrčku nabíječky ze zásuvky.
6. Odpojte nabíjecí konektor od nabíjecí zásuvky Explorer Mini.
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5.13      Přeprava invalidního vozíku 

Obr. 63. Jízdní omezení.

NEBEZPEČÍ!
Nepoužívejte Explorer Mini jako sedadlo v 
motorovém vozidle 

Obr. 64. Přeprava Explorer Mini ve vzpřímené 
pozici.

Dítě nesmí sedět v Explorer Mini, když je Explorer Mini přepravován ve 
vozidle. Explorer Mini není určen k přepravě kohokoli uvnitř motorového 
vozidla. Při nedodržení těchto bezpečnostních pokynů existuje vysoké 
riziko zranění. 

Explorer Mini lze přepravovat pouze ve vozidlech vybavených 
upevňovacími body a dělící přepážkou. K připevnění Explorer Mini 
ve vozidle potřebujete popruhy.

Explorer Mini můžete naklonit o 90 °, aby se dostal do vozidla, ale 
přepravujte jej ve vzpřímené poloze. Nerozebírejte Explorer Mini. 
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Obr. 65. Zvedání Explorer Mini za úchyty.

1. Nastavte stolek se zádovou opěrkou do nejnižší polohy.

2. Zvedněte Explorer Mini za úchyty v přední a zadní části
základního modulu.

Obr. 66. Připevnění popruhů k upevňovacím bodům.

3. Umístěte Explorer Mini do vzpřímené polohy uprostřed a
vpředu zavazadlového prostoru.

4. Připevněte popruhy k upevňovacím bodům.
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Obr. 67. Ujistěte se, že je invalidní vozík řádně 
zajištěn. 

5. Ujistěte se, že je invalidní vozík řádně zajištěn. 

POZOR!

Poškození během přepravy 

Pokud došlo k poškození vozíku a jeho příslušenství během přepravy, 
během jízdy nebo k poškození z jiných příčin, informujte o této události 
společnost Permobil co nejdříve. Existuje riziko, že invalidní vozík a jeho 
příslušenství již nebude možné bezpečně používat. Další informace vám 
poskytne váš dodavatel nebo společnost Permobil. 
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5.13.1    Přípravy na leteckou přepravu
Hlavní jistič musí být před přepravou vždy vypnutý.
Různé letecké společnosti mají různá pravidla týkající se přepravy 
invalidních vozíků. Další informace a ujištění, že vozík lze bezpečně 
přepravit, vám poskytne konkrétní letecká společnost. 

5.13.1.1 Baterie
Explorer Mini je vybaven bateriemi bez tekutého elektrolytu.
Baterie jsou bezpečně upevněny uvnitř základního modulu a splňují 
požadavky Pokynů pro balení 872 zvláštního ustanovení A67, což 
znamená, že jsou schváleny pro leteckou dopravu. 

5.13.1.2 Rozměry a hmotnost
Hmotnost a rozměry invalidního vozíku jsou důležité v závislosti na 
velikosti a typu letadla, které bude použito k přepravě. Vždy se 
informujte u letecké společnosti o předpisech pro povolenou 
hmotnost a rozměry invalidního vozíku. Informace o hmotnosti a 
rozměrech Explorer Mini viz
3.2.1 Rozměry a hmotnost. 
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5.13.1.3 Příprava vozíku pro přepravu
Při přepravě je důležité zabránit poškození invalidního 
vozíku. Při přípravě invalidního vozíku pro přepravu 
postupujte podle následujících pokynů: 
1. Nastavte sloupek do nejnižší polohy.
2. Zakryjte ovládací panel měkkým materiálem, který

absorbuje nárazy.
3. Zakryjte ostatní vyčnívající části.
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Explorer Mini Údržba a opravy 

Pravidelná údržba a správné zacházení jsou důležité pro zajištění 
správné funkce Explorer Mini. 

POZOR!

Údržba kvalifikovaným servisním technikem 

Údržbu a opravy uvedené v této příručce by měli provádět pouze 
kvalifikovaní servisní technici. Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte 
všechny pokyny. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na společnost 
Permobil. 
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6.1 Plán údržby a kontrol

Dodržujte doporučení uvedená v plánu údržby a kontrol. 
Kontaktujte svého prodejce se všemi servisními požadavky nebo 
dotazy, včetně pokynů k balení a přepravě. Náhradní jednotky 
nejsou k dispozici, pokud je Explorer Mini seřizován nebo 
opravován.

Plán údržby a kontrol Denně Týdně Měsíčně

Zkontrolujte ukazatel stavu nabití baterie a v případě 
potřeby ji nabijte. 

Ujistěte se, že joystick a ovládací panel nejsou 
poškozené. 

V případě potřeby vyčistěte stolek, sedačku a drážku na 
stolku. Berte v potaz, že k vyčištění drážky na stolku je třeba 
odstranit svrchní desku. 

Vyčistěte invalidní vozík a polstr. 

Zkontrolujte opotřebení polstru. 

Zkontrolujte zda nedošlo k uvolnění částí. Pokud najdete 
uvolněný díl, obraťte se na svého prodejce. 
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6.2 Baterie a skladování 
Neskladujte Explorer Mini v prostorách s vlhkostí a kondenzací na 
površích, například v prádelně. 

6.2.1 Krátkodobé skladování 
Pro krátkodobé skladování baterií musí být v místnosti alespoň 5 °
C (41 °F). Pokud je teplota nižší, baterie se nemusí plně nabít a 
mohou být více vystaveny korozi. 

6.2.2 Dlouhodobé skladování
Místnost, kde jsou baterie dlouhodobě skladovány, není nutné 
vyhřívat, ale aby se zabránilo korozi baterií, doporučuje se udržovat 
místnost o několik stupňů teplejší než venku. Díky tomu bude 
místnost sušší.

Baterie uchovávané pro dlouhodobé skladování musí být nabíjeny 
každých šest měsíců. 
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Obr. 68. Správná poloha invalidního vozíku pro 
dlouhodobé skladování. 

Explorer Mini vždy skladujte ve vzpřímené poloze. Na invalidní 
vozík nepokládejte těžké předměty. Plastové díly na Explorer 
Mini se mohou poškodit, pokud jsou při dlouhodobém 
skladování vystaveny mechanickým silám. 

Při přípravě invalidního vozíku na dlouhodobé skladování 
postupujte podle níže uvedených pokynů: 
• Před dlouhodobým skladováním se ujistěte, že jsou baterie plně

nabité.
• Vypněte hlavní jistič, abyste zabránili úplnému vybití baterií.

115



Explorer Mini Údržba a opravy 

6.3 Čištění
Pravidelná péče a údržba zabrání zbytečnému opotřebení Explorer 
Mini. Pokud Explorer Mini používá více než jedno dítě, 
doporučujeme provést postup čištění vozíku po použití každým 
dítětem. 

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Používejte pouze metody čištění popsané v tomto návodu. Pokud 
je polstr velmi špinavý nebo je poškozená povrchová úprava, 
obraťte se na společnost Permobil. 

6.3.1 Ovládací panel
Ovládací panel neoplachujte vodou ani jinými tekutinami. Je 
důležité, aby se do ovládacího panelu nedostaly žádné tekutiny. 
Pokud se do ovládacího panelu dostane kapalina, může dojít k 
poškození elektroniky. 
1. Stisknutím tlačítka pro zapnutí vypněte napájení.
2. Sejměte svrchní desku, abyste získali přístup k

ovládacímu panelu.
3. Vyčistěte ovládací panel měkkým vlhkým hadříkem a

jemným čisticím prostředkem.
4. Otřete ovládací panel měkkým suchým hadříkem.
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Obr. 69. Čištění plastových a kovových povrchů. 

6.3.2 Plastové a kovové povrchy
Denně kontrolujte, zda nejsou stolek a sedačka špinavé. Zkontrolujte 
také, zda není drážka na stolku špinavá. Vezměte prosím na vědomí, 
že k vyčištění drážky na stole je třeba odstranit svrchní desku. 

Kovové povrchy Explorer Mini jsou odolné proti korozi. 
1. Stisknutím tlačítka pro zapnutí vypněte napájení.
2. Plastové a kovové povrchy očistěte měkkým hadříkem, 

jemným čisticím prostředkem a horkou vodou.
3. Plastové a kovové povrchy otřete měkkým suchým hadříkem. 

6.3.3 Potah polstru
1. Stisknutím tlačítka pro zapnutí vypněte napájení.
2. Odstraňte polstr z Explorer Mini. Pokyny viz 4.4.1 Odstranění

polstru.
3. Sejměte potah z polstru.
4. Otočte potah naruby a postupujte podle pokynů k čištění na

štítku. Použijte prací sáček, aby šrouby nepoškodily vaši pračku.
5. Nasaďte zpět potah na polstr.
6. Připevněte polstr na Explorer Mini. Pokyny viz 4.4.2 Připevnění

polstru.
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Explorer Mini Odstraňování problémů 

7.1 Průvodce odstraňování problémů 
Tento průvodce odstraňování problémů popisuje nejběžnější 
události, ke kterým může dojít při používání vozíku Explorer Mini. 
Také popisuje možné příčiny a řešení. Může se stát, že některé 
situace v tomto průvodci odstraňování problémů nenajdete.

V případě potřeby kontaktujte svého dodavatele nebo společnost 
Permobil. Kontaktní informace viz 1.3 Technická podpora. 

POZNÁMKA

Neschválená výměna dílů

Pokud bude jakákoli část vyměněna bez schválení společností Permobil, 
záruka na invalidní vozík pozbude platnosti. Společnost Permobil 
nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ke které dojde v 
důsledku otevření, úpravy nebo změny součásti řídicího systému bez 
svolení. 
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Událost Možná událost Řešení

Explorer Mini se nezapne. Baterie jsou vybité Nabijte baterie.
Pokyny, viz
5.12.1 Nabíjení baterií.

Byla spuštěna funkce úspory baterie. Stiskněte a alespoň na jednu sekundu 
podržte spínač. 
Pokyny, viz
5.4 Funkce úspory baterie.

Explorer Mini je vypnutý. Hlavní 
jistič je vypnutý nebo vypadlý. 

Resetujte hlavní jistič a stiskněte a 
podržte spínač alespoň jednu sekundu. 
Pokyny, viz
5.2 Zapnutí Explorer Mini.

Hlavní jistič je zapnutý, ale nebyl 
zapnut spínač. 

Stiskněte a alespoň na jednu sekundu 
podržte spínač.
Pokyny, viz
5.2 Zapnutí Explorer Mini.

Explorer Mini nejede. Nabíječka baterií je připojena. Zastavte proces nabíjení a odpojte 
nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky 
Explorer Mini.

Explorer Mini je uzamčen. Odemkněte invalidní vozík.  
Pokyny, viz 5.7.2 Odemknutí.
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Událost Možná příčina Řešení

Explorer Mini se automaticky vypne po 
určité době (90 minut) nečinnosti. 

Byla spuštěna funkce úspory baterie. Stiskněte a alespoň na jednu sekundu 
podržte spínač.
Pokyny, viz
5.4 Funkce úspory baterie.

Explorer Mini se během jízdy zastaví. Vypnul se hlavní jistič. Resetujte hlavní jistič.
Pokyny, viz
5.2 Zapnutí Explorer Mini.

Baterie jsou vybité. Nabijte baterie.
Pokyny, viz
5.12.1 Nabíjení baterií.
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Událost Možná příčina Řešení

Explorer Mini nelze nabít. Hlavní jistič je vypnutý. Zapněte hlavní jistič a stiskněte a 
podržte spínač alespoň jednu sekundu. 
Pokyny, viz
5.2 Zapnutí Explorer Mini.

Hlavní jistič je zapnutý, ale spínač 
není zapnutý. 

Stiskněte a alespoň na jednu sekundu 
podržte spínač. 
Pokyny, viz
5.2 Zapnutí Explorer Mini.

Buď byla použita nesprávná nabíječka 
baterií, nebo je nabíječka poškozená. 

Ujistěte se, že používáte nabíječku 
baterií dodanou s Explorer Mini. 
Pokud i přes to není možné nabíjet, 
kontaktujte svého dodavatele nebo 
společnost Permobil. 

Hlavní jistič nelze zapnout. Elektrická závada. Kontaktujte svého dodavatele 
nebo společnost Permobil. 
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Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místního prodejce:

Slovenská republika:

Letmo SK, s.r.o.
Medený Hámor 14602/5
Banská Bystrica
97401

www.letmo.sk
info@letmo.sk

Bezplatná infolinka: 0800 194 984
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