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Zostavenie vozíka 
 

 
 

 
Ak máte oslabený zrak, je moţné tento dokument prehliadnuť vo formáte PDF na stránkach www.sunrise.com alebo je inak 
k dispozícii na poţiadanie napísaný veľkými písmenami.

http://www.sunrise.com/
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Predhovor 
 
Váţený zákazník, 

sme radi, ţe ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok spoločnosti 
SUNRISE MEDICAL. 

Tento návod na pouţitie vám poskytne mnoho tipov a nápadov, 
takţe Váš nový vozík sa môţe stať dôveryhodným a 
spoľahlivým partnerom pre ţivot. 

Našim ţelaním je, aby ste boli s našími výrobkami a sluţbami 
spokojní. Spoločnosť Sunrise Medical neustále pracuje na 
vývoji svojich výrobkov, z tohoto dôvodu sa v našom výrobnom 
programu môţu vyskytnúť zmeny, pokiaľ ide o tvar, technológiu 
a výbavu. Z toho vyplýva, ţe nie je moţné vznášať ţiadne 
nároky, ak ide o údaje, alebo vyobrazenia obsiahnuté v tejto 
uţívateľskej príručke. 

Systém riadenia spoločnosti SUNRISE MEDICAL je 
certifikovaný v ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001. 

Ako výrobca prohlasuje spoločnosť SUNRISE 
MEDICAL, ţe vozíky zodpovedajú smernici 
93/42/EHS 2007/47/EHS. 

 
Okrem toho spĺňa výkonové poţiadavky pre "nárazovú 
skoušku" podľa normy ISO 7176-19. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, vzťahujúcich sa k pouţívaniu, 
údrţbe alebo bezpečnosti Vášho vozíka, sa obráťte na svojho 
predajcu spoločnosti SUNRISE MEDICAL. 

V prípade, ţe sa vo vašej blízkosti nenachádza ţiadny 
autorizovaný predajca, alebo ak budete mať akékoľvek otázky, 
obráťte sa na spoločnosť Sunrise Medical buď písomne, alebo 
telefonicky (kontaktné adresy nájdete na poslednej strane). 

Letmo SK, s.r.o. 
Jegorovova 29A 
974 01  Banská Bystrica 
 
Tel.: 048/414 29 28 
Linka zdarma: 0800 194 984 
Email: info@letmo.sk 

 
Adresu a telefónne číslo servisného technika si poznamenajte 
na niţšie uvedenom mieste. 
V prípade poruchy ho kontaktujte a pokúste sa poskytnúť mu 
všetky potrebné podrobnosti tak, aby vám mohol byť 
nápomocný. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÔLEŢITÉ: 
VOZÍK NEPOUŢÍVAJTE, AK STE SI NEPREČÍTALI 
TÚTO PRÍRUČKU A NEPOROZUMELI STE JEJ. 

 

Legenda symbolov 
 

Nebezpečie! 
Výstraţné správy týkajúce sa moţných nebezpečí 
alebo zranení. 

Poznámka: 
Informácie o činnosti s výrobkom. 

Pozor: 
Výstraţné správy, ktoré sa týkajú moţných technických 
poškodení. 

 

Obsah 
 
Predhovor  ..............................................................................  3 

Pouţitie  ..................................................................................  3 
Všeobecné poznámky o bezpečnosti a obmedzeni pri jazde   4-
5 
Záruka  ....................................................................................  6 

Schopnosť presunu  .............................................................  6-8 
Zaobchádzanie  ......................................................................  8 

 
Voliteľné príslušenstvo 
Zariadenie na zdolávánie nerovností  ......................................  9 
Brzdy  ......................................................................................  9 
Bubnové brzdy  .......................................................................  9 
Stupačky  ..............................................................................  10 
Štandardné sklopné stupačky  ..............................................  10 
Úhlovo nastaviteľné stupatko  ...............................................  10 
Aretovacie kolieska  ..............................................................  10 
Chrbtová opierka  .............................................................  10-11 
Bočnice  ................................................................................  11 
Lakťová opierka pre hemiplegiky  .........................................  11 
Zariadenie proti preklopeniu  .................................................  11 
Bezpečnostný pás  ...........................................................  11-12 
Sedačka  ...............................................................................  12 
Rukoväte pre doprovod  ........................................................  13 
Opierky hlavy  .......................................................................  13 
Terapeutický stolík  ...............................................................  13 
Typové štítky  ........................................................................  13 
Bezpečnostná prehliadka a údrţba  ......................................  14 
Pneumatiky a montáţ  ...........................................................  14 
Údrţba a starostlivosť  ..........................................................  14 
Odstránenie porúch .........................................................  14-15 
Likvidácia/recyklácia materiálov  ...........................................  16 
Technické údaje  ...................................................................  17 
Uťahovací moment  ...............................................................  18 
Tipy  ......................................................................................  19 
 

Pouţitie 
 

Vozíky Comfort sú určené výlučne pre uţívateľov s veľkou 
potrebou podpory pri sedení, ktorí nie sú schopní chôdze, majú 
obmedzenú kontrolu hornej časti tela alebo obmedzenú 
mobilitu, pre vlastné osobné pouţitie v interiéroch alebo 
exteriéroch na suchom, pevnom a rovnom povrchu. 
Maximálny hmotnostný limit (zahŕňa tak uţívateľa, ako aj 
akúkoľvek hmotnosť príslušenstva pripevneného k vozíku) je 
vyznačené na štítku s výrobným číslom, ktoré je pripevnené 
k priečnemu nosníku alebo stabilizačnej tyči pod sedadlom. 
Záruku je moţné uplatniť len vtedy, ak sa výrobok pouţíva 
podľa daných podmienok a na stanovený účel. 
Predpokladaná ţivotnosť vozíka je 5 rokov. Na vozíku 
NEPOUŢÍVAJTE alebo k nemu nepripevňujte akékoľvek 
neoriginálne diely, ledaţe sú oficiálne schválené spoločnosťou 
Sunrise Medical. 
 
 

 
 

Oblasť pouţitia 
 

Vďaka veľkému mnoţstvu variantov pripevnenia a 
stavebnicovej konštrukcie môţu vozík pouţívať osoby, ktoré 
nemôţu chodiť alebo majú obmedzenú hybnosť v dôsledku: 
 

• ochrnutia 
• stráty končetiny (amputácia nôh) 
• telesných vad končatín 
• zlomenin/poranení kĺbov 
• zlomenín/poranení kĺbov 
• ochorenia, ako napr. srdcové a obehové nedostatočnosti, 

poruchy rovnováhy, vychudnutosti, a tieţ pre osoby 
vyššieho veku, ktorí stále ovládajú hornú časť tela. 

 

Pri zvaţovaní zadováţenia vozíka vezmite do úvahy tieţ 
veľkosť tela, hmotnosť, fyzický a duševný stav, vek osoby, 
ţivotné podmienky a okolité prostredie. 
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Všeobecné poznámky o bezpečnosti a obmedzeni pri jazde 
 
Stavba a konštrukcia tohoto vozíku boli navrhnuté tak, aby 
poskytovali maximálnu bezpečnosť. Aktuálne platné 
bezpečnostné štandardy boli po častiach buď splněné, alebo 
prekročené. Viac-menej sa uţívateľ pri nesprávnom pouţívaní 
svojich vozíkov vystavuje riziku. Pre svoju vlastnú bezpečnosť 
musíte presne dodrţiavať nasledujúce pravidlá. 

Neprofesionálne alebo nesprávne zmeny, či úpravy zvyšujú 
nebezpečie nehody. Ako uţívateľ vozíka ste tieţ súčasťou 
dennej premávky na cestách a chodníkoch ako ktokoľvek iný. 
Radi by sme Vám pripomenuli, ţe preto tieţ podliehate všetkým 
zákonom o cestnej premávke. 

Pri prvej jazde s vozíkom buďte opatrní. So svojím vozíkom sa 
zoznámte. 

Pred kaţdým pouţitím skontrolujte: 

• rychloupínacie osy na zadných kolesách, ktoré sa majú 
zablokovať 

• uzáver Velcro (suchý zips) na sedačkách a chrbtových 
opierkách 

• pneumatiky, tlak v pneumatikách a prvky pre zaistenie 
kolies. 

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien na nastavení tohoto vozíka 
je dôleţité prečítať si príslušný úsek v pokynoch pre uţívateľa. 

Pri nadchádzaní na výmoly alebo na nerovnú zem, obzvlášť pri 
jazde do svahu alebo zo svahu, by mohlo dôjsť k preklopeniu 
vozíka. Pri čelnej jazde cez nerovnosť (schod) alebo hore do 
svahu by sa telo malo nakloniť dopredu. 

 

 
Nebezpečie! 
NIKDY neprekračujte maximálne zaťaţenie vozíka 130 kg 
(hmotnosť uţívateľa vrátane všetkých predmetov, preváţaných 
na vozíku). Prekročenie maximálnej hmotnosti môţe viesť 
k poškodeniu vozíka, k pádu z neho, alebo k prevráteniu 
vozíka, k stráte kontroly, a môţe spôsobiť váţne zranenie 
uţívateľa a ostatných osôb. 
Nebezpečie! 
V tme noste svetlé oblečenie alebo oblečenie s odraţkami, aby 
vás bolo lepšie vidieť. Uistite sa, ţe odraţky na boku a na 
chrbte vozíka sú jasne viditeľné. Tieţ by sme doporučili, aby ste 
pripevnili aktívne svetlá. 
Nebezpečie! 
Aby nedochádzalo k pádom a nebezpečným situáciám, mali by 
ste sa najprv s vozíkom zacvičovať na rovnej zemi pri dobrej 
viditeľnosti. 
Nebezpečie! 
Pri nastupovaní do vozíka alebo zostupovaní z neho nepouţí-
vajte stupátko. To by se malo predtým preklopiť hore a vyklopiť 
čo najviac do strany. Vţdy sa usaďte čo najblíţšie k miestu, do 
ktorého sa hodláte premiestniť. 
Nebezpečie! 
Svoj vozík pouţívajte opatrne. Napríklad zamedzte jazde proti 
prekáţke bez brzdenia (schod, hrana obrubníka) alebo 
prechádzaniu dier. 
Nebezpečie! 
Prvky pre zaistenie kolies nie sú určené na brzdenie vozíka pri 
pohybe. Ich funkcia je zabezpečenie vozíka proti nezámer-
nému pohybu. Ak zastavujete na nerovnej zemi, vţdy by ste 
mali prvky pre zaistenie kolies pouţívať, aby ste zamedzili ich 
nezámernému rozbehnutiiu. Pouţijte vţdy oba prvky na 
zaistenie kolies súčasne, inak by sa vozík mohol preklopiť. 
Nebezpečie! 
Vyskúšajte si dopady zmeny ťaţiska na správanie vozíka, 
napríklad na naklonenom teréne, na svahoch, na všetkých 
spádoch, alebo pri zdolávaní prekáţok. Uvedené činnosti 
vykonávajte s bezpečnou pomocou doprovodu. 
Nebezpečie! 
Pri extrémnom nastavení (napr. zadné kolesá v nejprednejšej 
polohe) a nedokonalom drţaní tela sa vozík môţe preklopiť 
dokonca aj na rovnej zemi. 
Nebezpečie! 
Pri jazde do svahu a do schodov nakloňte hornú časť tela 
dopredu. 
Nebezpečie! 
Pri jazde zo svahu a zo schodov zakloňte hornú časť tela 
dozadu. Nikdy sa nepokúšajte zdolať svah alebo z neho zísť 
uhlopriečne. 
Nebezpečie! 
Zamedzte pouţitiu eskalátorov, ktoré môţu viesť k závaţnému 
zraneniu v prípade pádu. 
Nebezpečie! 
Vozík nepouţívajte na svahoch so spádom väčším neţ 10°. 
Dynamicky bezpečný spád závisí na konfiguráciii vozíka, 
schopnostiach uţivateľa a spôsobe jazdy. Pretoţe schopnosti 
uţívateľov a spôsob jazdy nie je moţné určiť vopred, nie je 
moţné stanoviť maximálny bezpečný sklon. Musí ho preto 
stanoviť uţívateľ za pomoci doprovodu, ktorý zamedzuje jeho 
preklopenie. Naliehavo sa doporučuje, aby uţívatelia bez 
skúseností mali na vozíku pripevnené zariadenie proti 
preklopeniu. 
Nebezpečie! 
Pri nadchádzaní na výmoly alebo na nerovnú zemi, obzvlášť pri 
jazde do svahu alebo zo svahu, by mohlo dôjsť k preklopeniu 
vozíka. 
Nebezpečie! 
Vozíky nepouţívajte na zablateniej alebo zľadovatelej zemi. 
Vozík nepouţívajte tam, kde sa nemôţu pohybovať chodci. 
Nebezpečie! 
Aby ste si nespôsobili poranenie rúk, nesiahajte pri jazde 
s vozíkom medzi paprsky kolesa alebo medzi zadné koleso a 
prvky pre zaistenie kolies. 
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Nebezpečie! 
Obzvlášť pri pouţívaní odľahčených kovových obručí začnú 
prsty ľahko páliť pri brzdení z veľkých rýchlostí alebo na dlhých 
svahoch. 
Nebezpečie! 
Schody zdolávajte len s pomocou doprovodu. Ako pomôcku 
máte k dispozícii rôzne zariadenia, napr. nájazdové rampy 
alebo výťahy; pouţívajte ich. Ak také zariadenie nie je k 
dispozícii, potom sa vozík musí nakloniť a tlačiť (nikdy niesť) 
cez schody (2 pomocníci). Doporučujeme, aby uţívatelia s 
hmotnosťou viac neţ 100 kg neboli prenášení týmto spôsobom. 
Všeobecne musí byť akékoľvek zariadenie proti preklopeniu 
vozíka nastavené uţ vopred tak, aby sa nedotýkalo schodov, 
pretoţe inak by mohlo dôjsť k váţnému pádu. Potom sa 
zariadenie proti preklopeniu vozíka musí nastaviť znova do 
svojej správnej polohy. 
Nebezpečie! 
Uistite sa, ţe doprovod drţí vozík za bezpečně namontované 
diely. Nepouţívajte demontovateľné diely (napr. nie na 
stupačkách alebo na bočniciach). 
Nebezpečie! 
Při pouţití nájazdovej rampy sa uistite, ţe pripevnené 
zariadenie proti preklopení je umiestnené mimo nebezpečnú 
oblasť. 
Nebezpečie! 
Na nerovnej zemi alebo pri prestupovaní (napr. do auta) zaistite 
svoj vozík brzdami. 
Nebezpečie! 
Ak a kedykoľvek je to moţné, v priebehu cesty v špeciálne 
vybavenom vozidle pre telesne postihnuté osoby, by cestujúci 
vo vozidle mali pouţívať sedadla vozidla a vhodný 
bezpečnostný systém. Jedná sa o jediný spôsob zabezpečenia, 
ţe cestujúci v prípade nehody bude mať najlepšiu ochranu. Pri 
pouţití bezpečnostných prvkov, poskytovaných spoločnosťou 
SUNRISE MEDICAL, a špeciálne navrhnutého bezpečnostného 
systému, je moţné ako sedačky pri preprave v špeciálne 
vybavenom vozidle pouţiť odľahčený vozík. (Viď kapitola 
"Preprava"). 
Nebezpečie! 
V závislosti na priemeru a nastavení aretovacích koliesok, a 
tieţ na nastavení vozíka podľa ťaţiska, sa môţu aretovacie 
kolieska pri vysokých rýchlostiach rozkmitať. Tým sa môţu 
zablokovať a môţe dôjsť k preklopeniu vozíka. Preto sa uistite, 
ţe sú aretovacie kolieska nastavené správne (viď kapitola 
"Aretovacie kolieska"). Obzvlášť na svahu nejazdite bez bŕzd, 
jazdite zníţenou rýchlosťou. Doporučujeme, aby neskusení 
uţívatelia pouţívali zariadenie proti preklopeniu. 
Nebezpečie! 
Zariadenie proti preklopeniu by malo zamedziť nezámernému 
preklopeniu vozíka dozadu. Za ţiadnych okolností by nemali 
nahradzovať prepravné kolieska a pouţívať sa na prepravu 
osôb vo vozíku s demontovanými zadnými kolesami. 
Nebezpečie! 
Ak sa naťahujete po predmetoch (ktoré sa nachádzajú pred 
vozí-kom, po jeho boku, alebo za ním), uistite sa, ţe sa 
nevykláňate z vozíka príliš, pretoţe pri zmene ťaţiska hrozí 
jeho preklopenie, alebo prevrátenie. Zavesené dodatočné 
záťaţe (balík na chrbte alebo podobné predmety) na zadných 
stĺpoch vozíka v kombinácii so sklopnou chrbtovou opierkou. 
V dôsledku toho sa vozík môţe překlopit dozadu a spôsobiť 
zranenie.  
Nebezpečie! 
Pre osoby po amputácií končatín je nutné pouţiť zariadenie 
proti preklopeniu. 
Nebezpečie! 
Pred jazdou na vozíku skontrolujte, či máte správny tlak 
v pneumatikách. Tlak vzduchu v zadných kolesách by mal byť 
najmenej 3,5 barov (350 kPa). Maximálny tlak je uvedený na 
pneumatike. Kolenopákové brzdy budú pracovať len vtedy, ak 
je v pneumatikách dostatočný tlak a bolo vykonané správne 
nastavenie (viď kapitola "Brzdy"). 
Nebezpečie! 
Ak sú sedačka a poťah na oporu chrbta poškodené, musíte ich 
ihneď vymeniť. 
Nebezpečie! 

Pozor na poţiar, obzvlášť od horiacich cigariet. Sedačka a 
poťah na oporu chrbta môţu začať horieť. 
Nebezpečie! 
Ak je vozík vystavený priamemu slunečnému ţiareniu/studenej 
teplote po dlhú dobu, môţu byť časti vozíka (napr. rám, lakťovej 
opierky, brzdy a bočnice) velmi horúce (>41 °C)/veľmi studené 
(<0°).  
Nebezpečie! 
Vţdy sa uistite, ţe rýchloupínacie osy na zadných kolesách sú 
nastavené správne a sú uzamknuté. Ak nie je stisknuté tlačítko 
na rýchloupínacej osi, zadné koleso nie je moţné odstranit. 
Poznámka! 
Účinok pákovej brzdy a všeobecné jazdné charakteristiky sú 
závislé na tlaku pneumatík. Vozík je značne ľahší a ľahšie sa 
s ním manipuluje, ak sú zadné kolesá napumpované správne a 
oba kolesá vykazujú rovnaký tlak. 
Poznámka! 
Uistite sa, ţe vaše pneumatiky majú dostatočnú vzorku! 
Majte na pamäti, ţe pri jazde po verejných komunikáciách sa 
na Vás vzťahují všetky zákony o cestenej premávke. 
Poznámka! 
Pri manipulácii alebo nastavovaní vozíka buďte vţdy opatrný! 
Poznámka! 
Nastavenia, pri ktorých je nutné pouţíť nástroje, by mal vţdy 
vykonať autorizovaný predajca. 
 
Výrobky, zobrazené a popísané v tomto návode na pouţitie, sa 
nemusia v jednotlivom detailu zhodovať s typom, ktorý ste 
obdrţali. Avšak všetky pokyny sú stále úplne relevantné, bez 
ohľadu na rozdiely v detailoch. 
Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu hmotnosti, rozmerov, 
alebo ostatných technických prvkov popísaných v tomto 
návode, a to bez nutnosti predchadzajúceho oznámenia. 
Všetky tvary, rozmery a kapacity, uvedené v tejto príručke, sú 
pribliţné a nepredstavujú špecifikácie. 
 
Ţivotnosť 
Očakávaná ţivotnosť tohoto výrobku je päť rokov za 
predpokladu, ţe:  
- sa pouţíva prísne v súlade so zamýšľaným pouţitím 
- sú dodrţené všetky poţiadavky na servis a údrţbu. 
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Záruka 
Záruka 
NIJAKO SA NEDOTKNE VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV. 
 
Záručné podmienky 
1)Opravu alebo výmenu vykoná autorizovaný predajca/servisný 
technik spoločnosti Sunrise Medical. 

2)Aby bolo moţné uplatniť záručné podmienky, ihneď informujte 
určeného servisného technika spoločnosti Sunrise Medical a 
poskytnite mu úplné informácie o povahe problémov, ak 
výrobok vyţaduje starostlivosť v rámci týchto dohôd. Ak sa 
s výrobkom nachádzate mimo oblasti doporučeného servisného 
technika Sunrise Medical, práce uvedené v "záručných 
podmienkac h" budú vykonané akýmkoľvek iným servisným 
technikom, ktorého poverí výrobca. 

3)Ak akákoľvek časť vozíka vyţaduje opravu alebo výmenu, a 
to v dôsledku konkrétnej výrobnej alebo materiálovej vady, v 
priebehu 24 mesiacov (5 rokov na rám a kríţ) od dátumu, kedy 
vlastníctvo výrobku bolo postúpené pôvodnému kupujúcemu, a 
s podmienkou, ţe zostáva v jeho vlastníctve, budú diely alebo 
opravené, alebo vymenené úplne zdarma, ak budú vrátené 
autorizovanému servisnému technikovi. 
Poznámka: Tato záruka je neprenosná. 
 
4)Na akýkoľvek opravený alebo vymenený diel sa bude na 
základe týchto dohôd vzťahovať záručná doba platná pre vozík. 

5)Diely, vymenené po uplynutí pôvodnej záruky, sú zárukou 
kryté po dobu ďalších 12 mesiacov. 

6) Poloţky spotrebnej povahy všobecne nie sú zárukou kryté v 
priebehu normálnej záručnej doby, iba ak takéto poloţky 
evidentne dospeli neprípustnému opotrebeniu ako priameho 
dôsledku pôvodnej výrobnej vady. Tieto poloţky zahŕňajú 
okrem iného poťahy, pneumatiky, duše a podobné diely. Na 
hnacích dieloch sem patria baterie, kefy motora atď. 

7) Zhora uvedené záručné podmienky sa týkajú všetkých dielov 
typov výrobkov nakúpených za maloobchodnú cenu. 

8)Za normálnych okolností nie je prijímana ţiadna 
zodpovednosť vtedy, ak výrobok vyţadoval opravu alebo 
výmenu v týchto prípadoch: 

a) Výrobok alebo časť, na ktorej nebola vykonaná údrţba alebo 
servis podľa doporučení výrobcu, ako je uvedené v uţívateľskej 
a/alebo servisnej príručke. Neboli pouţívané len stanovené 
originálne náhradné diely. 

b)Výrobok alebo jeho časť boli poškodené nedbalosťou, 
nehodou, alebo nesprávnym pouţitím. 

c)Výrobok alebo jeho časti boli pozmenené oproti špecifikáciám 
výrobcu, nebo boli opravy vykonané pred termínom, ktorý 
uviedol servisný technik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schopnosť presunu 
 

Moţnosť presunu vozíka vo vozidle 
Vo vozidle zaistený vozík nebude poskytovať primeranú úroveň 
bezpečnosti a istoty, ako systém sedenia vo vozidle. Vţdy sa 
doporučuje, aby sa uţivateľ presunul na sedadla vozidla. Je 
zistené, ţe pre uţívateľa nie je vţdy praktické, aby bol 
premiestňovaný, a za týchto okolností, kedy musí byť uţívateľ 
premiestnený, zatiaľ čo je usadený vo vozíku, musí sa 
rešpektovať následujúce pokyny: 

1. Overet si, ţe vozidlo je vhodne vybavené na prepravu 
osoby vo vozíku, a uistite sa, ţe spôsob nástupu/výstupu je pre 
typ vášho vozíka vhodný. Vozidlo by malo disponovať silnou 
podlahou, aby unieslo kombinovanú hmotnosť uţívateľa, vozíka 
a príslušenstva. 

2. Okolo vozíka by mal byť dostatočný priestor, aby bol 
umoţnený bezchybný prístup za účelom pripevnenia, utiahnutia 
a uvoľnenia vozíka, upínok pre uţivateľa vozíka a 
bezpečnostných pásov. 

3. Obsadený vozík musí byť zabezpečený v pozícii smerujúcej 
dopredu, a to upevňovacím systémom vozíka a systémom 
upínok pre uţívateľa vozíka (WTORS), v súlade s 
poţiadavkami ISO 10542 alebo SAE J2249 a v zhode s 
pokynmi výrobcu WTORS (zádržný systém pre užívateľov 
vozíka). 

4. Pouţitie vozíka vo vozidle v iných pozíciách nebolo 
skúšané, a preto sa za ţiadnych okolností nesmie vykonávať 
preprava v pozícii s tvárou smerujúcou do strany. 

V prípade nedodrţania tohoto pokynu sa 
vystavujete riziku váţneho zranenia alebo 
ohrozenia ţivota! 
 

 
 
5. Vozík by mal byť zabezpečený systémom upevňovacích 
upí-nok v zhode s normami ISO 10542 alebo SAE J2249 s 
nena-staviteľnými prednými popruhmi a nastaviteľnými zadnými 
popruhmi, ktoré v typickom prípade pouţívajú karabiny/háky "S" 
a jazyčkové a karabinové spojky. Tieto upínky všeobecne 
pozostávajú zo 4 jednotlivých popruhov, ktoré sú pripevnené ku 
kaţdému rohu vozíka. 

6. Háky by sa mali pripevniť k hlavnému rámu vozíka, tak ako 
je uvedené na schéme na nasledujúcej strane, a nie 
k pripevneným zariadeniam alebo príslušenstvám, napr. špice 
kolies, brzdám alebo stupačkám. 

7. Háky by mali byť upevnené tak, aby sa pokiaľ je to moţné 
čo najviac blíţili k uhlu 45°, a pevne utaiahnuté podľa pokynov 
výrobcu upínok. 

8. Prestavby na zabezpečovacích miestah vozíka, na jeho 
konštrukcii a ráme, alebo komponentoch, príp.ich výmena, sa 
nesmie robiť bez konzultácie s výrobcom. Nedodrţanie tohoto 
pokynu povedie k tomu, ţe 
vozík nebude moţné 
prepravovať vo vozidle. 

9. Tak brušné, ako aj ramenné 
pásy sa musia pouţívať na 
zmenšenie moţnosti nárazov 
komponentov vozidla na hlavu a 
hrudník, a tým i váţneho 
nebezpečia zranenia uţívateľa 
vozíka a ostatných cestujúcich. 
(Obr b). Ramenné pásy by sa 
mali pripevniť k medzidvernému 
stĺpiku vozidla - pri nedodrţaní 
tohoto pokynu sa zvyšuje riziko, 
ţe si uţívateľ váţne poraní brucho. 
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10. Počas celej doby prepravy musí byť opierka hlavy vhodná 
na prepravu (viď štítok opierky hlavy), upevnená a vhodne 
umiestnená. 

11. Posturálne opierky (bedrové popruhy a bezpečnostné pásy) 
by sa nemali pouţívať alebo na ne nemalo spoliehať, ţe udrţia 
uţívateľa v pohybujúcom sa vozíku s tou výnimkou, ţe sú 
označené štítkom, ţe vyhovujú poţiadavkam uvedeným 
v normách ISO 7176-19:2001 alebo SAE J2249. 

12. Bezpečnosť uţívateľa v priebehu prepravy závisí na 
starostlivosti osôb zabezpečujúcich systém upínok, a tieto 
osoby by mali byť primerane inštruované a/alebo školené v ich 
pouţívaní. 

13. Kedykoľvek je to moţné, z vozíka demontujte a uschovajte 
bezpečne akúkoľvek dodatkovú výbavu, napr.: 

barle 
voľné podušky 
terapeutické stolíky 

14. Klbové vyklopenie/zdvihnutie opierky nôh by nemalo byť 
zdvihnuté, ak sa vozík a uţivateľ prepravujú, a vozík je 
upevnený zádrţným systémom na prepravu vozíka a uţívateľa. 

15. Sklonená chrbtová opierka by sa mali vrátiť do vzpriamenej 
pozície. 

16. Ručné brzdy musia byť pevne aktivované. 

17. Zádrţné prvky by sa mali pripevňovať k medzidvernému  
stĺpiku vozidla, a komponenty vozíka (napr. lakťové opierky 
alebo kolesa) by nemali brániť ich kontaktu s telom. 
 

Pokyny k zádržným prvkom cestujúceho ve vozíka 
 

1. Panvový pás musí viesť nízko okolo prednej časti panvy 
tak, aby uhol panvového pásu leţal v uprednostňovanej zóně 
30 aţ 75 stupňov voči vodorovnej rovine. 

Vhodný je prudší (väčší) uhol v uprednostňovanej zóne, tzn. 
uţší, ale neprekračujúci 75°. (Obr. c). 

 
 

2. Ramenný pás 
musí byť upevnený 
nad ramenom a cez 
hrudník podľa 
vyobrazenia. (Obr. 
d a e). Zádrţné 
pásy sa musia 
upraviť čo 
nejtesnejšie, pričom 
je nutné dbať na 
pohodlie uţívateľa. 
Pletivo zádrţného 
pásu nesmie byť pri 
pouţití skrútené. 
Ramenný pás musí 
byť upevnený nad 
ramenom a cez 
rameno (obr. d a e). 

3. Body pripevne-
nia k vozíku sú na 
vnútornej prednej 
strane rámu priamo 
nad aretovacím kolieskom, a na zadnom bočnom ráme. 
Popruhy sú upevnený okolo bočných rámov v priesečníku 
vodorovných a zvislých trubok rámu (viď obr. G - I). 

4. Symbol pripevnenia (obr. F) na rám 
vozíka označuje pozíciu popruhov na 
zadrţanie vozíka. Popruhy sú potom 
napnuté potom, čo boli predné popruhy 
upevnené za účelom zabezpečenia 
vozíka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schopnosť presunu - umiestnenia upevňovacieho 
systému na vozíku 
 
Vozík zabez-
pečený zadr-
ţovacími 
hákmi 
predného a 
zadného 
kolesa. (Obr. 
G). 
 
 
 
 
 
 
Umiestnenie systému hákov je podrobnejšie znázornené 
dole: 
 
Umiestnenie 
zadrţovacieho háku 
predního kolesa a značka 
upevnenia. (Obr. H). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umiestnenie 
zadrţovacieho háku 
zadného kolesa a 
značka upevnenia na 
vozíku. (Obr. I). 
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Komponenty vozíka 
 
Našej spoločnosti SUNRISE MEDICAL bol udelený certifikát ISO-9001, ktorý potvdrzuje akosť našich výrobkov v kaţdom stupni, od 
výskumu a vývoju aţ po výrobu. Tento výrobok vyhovuje poţiadavkam v súlade so smernicami ES. Znázornené voliteľné doplnky alebo 
príslušenstvo môţete mať za príplatok. 
 
Vozík: 
1. Rukoväte pre doprovod 
2. Poťah chrbtovej opierky 
3. Bočnice 
4. Popruhy na sedačku 
5. Stupačka 
6. Aretovacie kolieska 
7. Stupatko 
8. Vidlice 
9. Rychloupínacia osa 
10. Prvky pre zaistenie kolies 
11. Obruč 
12. Zadné koleso 
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Zloţenie 

Na uľahčenie prepravy 
vozíka je moţné 
chrbtovú opierku 
naklopiť dopredu. 
Chrbtovú opierku za-
istite tak, aby nemohla 
náhodne spadnúť, od-stráňte poistnú trúbku (1) a potom sklopte 
chrbtovú opierku dopredu. 
 

Za účelom získania menšieho zloţeného paketu je moţné 
podušku sedačky a poťah sedačky demontovať. 

Pozor! 
Nebezpečie poranenia – 
chrbtová opierka musí 
byť pred svojím 
uvoľnením zaistená/ 
uchytená. 
 

Aby ste premiestnili 
operadlo späť do 
vzpriamenej polohy, 
vyklopte ho nahor a 
zasuňte zástrčku. 

Pozor! 
Nebezpečie poranenia – musíte sa uistiť, ţe chrbtová opierka je 
správne zaistená! 

Pozor: 
Skontrolujte, či je chrbtová opierka zaklapnutá na správnom 
mieste. 
 

Rýchloupínacie osy na zadných kolesách 
Zadné kolesá sú vybavené rýchloupínacími osami. Kolesa sa 
tieţ dajú namontovať alebo demontovať bez pouţitia náradia. 
Za účelom odstránenia kolesa 
jednoducho stisknite 
rýchloupínacie tlačítko na ose 
(1) a zadné koleso z nej dajte 
dole. (Obr. 3). 

POZOR: 
Pri nasúvaní osy do rámu za 
účelom nasadenia zadných 
kolies podrţte rýchloupínacie 
tlačítko na ose stlačené. 
Uvoľnením tlačítka koleso uzamknete. Rýchloupínacie tlačítko 
musí zaskočiť späť do svojej pôvodnej polohy. 
 

Nezávislé nastupovanie do vozíka. (obr. 4). 
• Vozík zatlačte proti stene alebo pevnému kusu nábytku; 
• Brzdy by mali byť aktivované; 
• Stupačky by sa mali vyklopiť nahor; 
• Uţívateľ sa potom môţe posadiť; 
• Stupačky by sa potom mali zatlačiť 

dole a spodná časť nôh by mala 
spočívať na nich, pred pásmi pre 
päty. 

 

POZOR: 
Brzdy vozíka aktivujte vţdy, ak pre-
stupujete do vozíka alebo z neho. 

Nezávislé zostupovanie z vozíka. (o. 
5). 
• Brzdy by mali byť aktivované; 
• Zavesené stupačky by sa mali vy-

klopiť hore; 
• S rukou na kaţdej lakťovej opierke by 

sa uţívateľ mal mierne nahnúť 
dopredu, aby sa hmotnosť tela preniesla do prednej časti 
sedačky, a s obomi nohama pevne na zemi, s jednou 
nohou vzadu, sa vytlačte hore do vzpriamenej polohy. 

Ak stojíte, nestupejte na stupačky, inak sa vozík 
prevráti. Ľahšie a bezpečnejšie je nastupovať do 
vozíka/zostupovať z neho, ak vyklopíte stupačky 
nahor a do boku, alebo ich demontujte z vozíka. 

POZOR: 
Brzdy vozíka aktivujte vţdy, ak prestupujete do vozíka/z neho. 

 

Voliteľné príslušenstvo – zariadenie pre 
zdolávanie nerovností 
 

Prípravok pre naklopenie 
vozíka pouţíva doprovod pre 
naklopenie vozíka nad 
prekáţku. Aby ste vozík 
zatlačili napr. cez obrubník 
alebo schod, jednoducho 
šliapnite na príslušnú trubku. 
(obr. 6). 
 

Voliteľné príslušenstvo - brzdy 
 

Vozík je vybavený dvomi prvkami 
pre zaistenie kolies. Pôsobia 
priamo proti pneumatikám. Aby 
ste ich uviedli do činnosti, 
zatlačte obe brzdové páky 
dopredu proti zaráţkam. Prvky 
pre zaistenie kolies uvoľníte 
zatiahnutím pák späť do svojej 
pôvodnej polohy. Brzdná sila sa 
zniţuje pri: 
• opotrebovanom dezéne 

pneumatiky 
• príliš malom tlaku pneumatiky 
• mokrých pneumatikách 
• nesprávne nastavených 

prvkoch zaistenia kolies 
Prvky pre zaistenie kolies neboli 
navrhnuté pre suplovanie funkcie 
bŕzd pohybujúceho sa vozíka. 
Prvky pre zaistenie kolies by sa 
preto nikdy nemali pouţívať pre 
brzdenie pohybujúceho sa 
vozíka. Na brzdenie vţdy 
pouţívajte obruče. Uistite sa, ţe 
vzdialenosť medzi pneumatikami 
a prvkami zaistenia kolies 
vyhovuje daným predpisom. Pre 
opätovné nastavenie povoľte 
šrúbu (1) a nastavte príslušnú 
medzeru. Potom šrúbu znovu utiahnite. (obr. 7+8). 

POZOR: 
Po kaţdom nastavení zadných kolies skontrolujte 
vzdialenosť od prvkov na zaistenie kolies, a v prípade 
potreby preveďte opätovné nastavenie. Namontovanie 
týchto prvkov príliš blízko ku kolesu bude mať za dôsledok 
nutnosť väčšieho vynaloţenia úsilia na vykonanie činnosti. 
Mohlo by dôjsť k zlomeniu predĺţenia páky bŕzd! 
Opieraním sa o predĺţenie páky brzd pri prestupovaní z 
vozíka dôjde k zlomeniu páky! Rozstriekaná voda z 
pneumatík môţe spôsobiť chybnú funkciu prvkov pre 
zaistenie kolies. 
 

Bubnové brzdy 
Bubnové brzdy umoţňujú doprovodu bezpečné a pohodlné brz-
denie. Blokovacou pákou (1) je moţné brzdy tieţ nastaviť tak, 
aby zamedzili zídeniu vozíka. Páka musí počuteľne zaklapnúť 
na svoje miesto. Tlak 
vzduchu v pneumatikách 
nemá na bubnové brzdy 
vplyv. S vozíkom nie je 
moţné pohybovať, ak sú 
bubnové brzdy 
aktivované. 
(Obr. 9). 
 

POZOR: 
Bubnové brzdy musí na-
stavovať len autorizova-
ný predajca. 
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Voliteľné príslušenstvo - stupačky 
 

Štandardné sklopné stupačky: 
Stupačky je moţné vyklopiť nahor za účelom uľahčenia 
prestupu na vozík/z vozíka. 
Dĺţka nôh od kolien dole: 
Pre uţívateľa s dlhšími nohami je moţné opierku nôh pomocou 
šrúb (1) zníţiť do primeranej úrovne. Šrúby povoľte, trubky 
zatlačte do poţadovanej polo-
hy a potom opätovne šrúby 
utiahnite (viď úsek s uťahova-
cími momentmi). Medzi 
stupačkami a podlahou musí 
byť minimálna medzera 2,5 
cm. 
 

Uhlovo nastavit. stupatko 
Uhol sklonu voči zemi je moţ-
né upraviť nastavením. 
Povoľte skrutku (2), zatiahnite ju dovnútra, nastavte 
poţadovaný uhol a potom na ňu zatlačte. Po nastavení, šrúby 
znovu utiahnite. Po kaţdom nastavení sa uistite, ţe všetky 
šrúby sú správne utiahnuté (viď stránku s uťahovacími 
momentmi). Skontrolujte dodrţanie minimálnej vzdialenosti od 
zeme (2,5 cm). 
 

Voliteľné príslušenstvo - zdvihnutie opierok na nohy 
Za účelom demontáţe zatiahnite páku (2), stupačku zaklopte 
von, a potom opierku nôh zdvihnite. 

Zdvíhanie: 
Stupačku nezaťaţujte a povoľte ručné 
koliesko (1). Stupačku vytiahnite sme-
rom nahor a nastavte do poţadovanej 
výšky. V poţadovanej výške ju zaistite 
utiahnutím ručného kolieska. 

Spúšťanie dole: 
Stupačku nezaťaţujte spodnou 
čásťou nôh a zablokovanie uvoľnite 
ručným kolieskom (1). Takto môţete stupačku sklopiť dole. 
Akonáhle dosiahnete poţadovanej polohy, zaistite ju ručným 
kolieskom. Dĺţku spodnej časti nohy môţete pozíciu stupačky 
prispôsobiť (2), je plynule nastaviteľná. 
 

POZOR: 
Pri zdvíhani stupačky alebo spúšťaní stupačky dole 
udrţujte ruky z dosahu nastavovacieho mechanizmu medzi 
rámom a pohybujúcimi sa časťami stupačky. 
 

POZOR: 
Stupačky sa nemôţu pouţívať na 
zdvíhanie alebo na prenášanie 
vozíka. 
POZOR: Riziko stlačenia prstov! 
Pri posúvani stupačky nahor alebo 
dole nestrkajte prsty do 
nastavovacieho mechanizmu 
medzi pohybujúcimi sa dielmi 
stupačky. 
 

Nastavenie opory lýtok 
Oporu lýtok je moţné nastaviť 
nasledovne: 
Výška: Povoľte šrubu (3, obr. 11) a upínaciu súčasť presuňte 
do potrebnej pozície. Otočením upínacej súčasti je moţné 
zmeniť tieţ uhol. 
Hĺbka: Povoľte šrubu (1) a oporu lýtok posuňte do poţadovanej 
polohy.  
Šírka: Povoľte šrubu (1) a distančné prvky (2) umiestnite do 
poţadovanej polohy (obr. 12). 

Pozor: 
Vţdy se uistite, či sú príchytky bezpečne zaistené. 
 

Vol. prísl. - opierky nôh, uhol 70° 
Opierky nôh je moţné sklopiť 
dovnútra pod pás sedačky alebo 
smerom von. Pri upevňovaní opierok 
na nohy musia stupačky smerovať 
dovnútra, alebo von. Potom otočte 

opierky nôh smerom dovnútra, aţ zaklapnú na svojom mieste. 
Za účelom demontáţe zatiahnite páku (1), stupačku zaklopte 
dovnútra alebo vyklopte von, a potom opierku nohou zdvihnite. 
Uistitte sa, ţe opierka nôh je správne upevnená na svojom 
mieste. 
 
POZOR: 
Opierky nôh sa nesmú pouţívať na zdvíhanie alebo na 
prenášanie vozíka. 
POZOR: 
Pri nastupovaní do vozíka alebo zostupovaní z neho nepo-
uţívajte stupatko. To by sa malo predtým preklopiť nahor a 
vyklopiť čo najviac do strany. 
 

Voliteľné príslušenstvo - 
podpera pre osoby po 
amputácii 
Podpere pre osoby po ampu-
tácii je moţné nastaviť podľa 
poţiadavky v kaţdom smere. 
(Obr. 14). 
 
 
 
 

Voliteľné príslušenstvo - aretovacie kolieska 
 

Vozík sa môţe mierne natáčať doprava alebo doľava, alebo 
aretovacie kolieska môţu hádzať. Príčina môţe byť 
nasledujúca: 

• Nebol správne nastavený pohyb kolesa dopredu a/alebo 
dozadu. 

• Uhol aretovacieho kolieska nebol nastavený správne. 
• Tlak vzduchu v aretovacom koliesku a/alebo v zadnom 

kolese nie sú správne; kolesá sa neotáčajú plynule. 

Vozík nepôjde v priamom smere, ak nie sú aretovacie kolieska 
správne nastavené. Aretovacie kolieska by mali vţdy nastaviť 
autorizovaný predajcovia. 

Volit. prísl. - adaptér na aretovacie kolieska 
 

Nastaveníie výšky sedačky: 
Výška sedačky je určená aretovacími kolieskami a pozíciou 
zadného kolesa. Výšku sedačky je moţné upraviť pouţitím 
rôznych veľkostí zadných kolies, zmenou pozície zadných 
kolies a aretovacích koliesok, a pomocou distančných prvkov. 

POZOR: 
Po vykonanom nastavení výšky sedačky je nutné všetky šrúby 
opäť normálne utiahnuť. 

Poznámka: 
Úhol aretovacieho kolieska by sa mal nastaviť na 90°. Preto 
musí byť výška vpredu a vzadu vţdy totoţná. 
 

Voliteľné príslušenstvo - chrbtová opierka 
 

Chrbtová opierka Comfort 
Chrbtová opierka Comfort poskytuje 
bočnú oporu a pohodlné sedenie po dlhú 
dobu. 

Poťah chrbtovej opierky je moţné 
demontovať otočením koliesok (1) a 
zatlačením smerom od seba. Pohybom 
poťahu chrbtovej opierky dopredu a 
nahor sa uvoľnia vodiace háky. 
Poduška je upevnena úchytkami velcro 
(suchý zips) a je ju moţné tieţ odstrániť. 
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Voliteľné príslušenstvo - chrbtová opierka 
 

POZOR: 
Pri upevňovaní chrbtovej opierky sa uistite, ţe poťah je správne 
pripevnený k vodiacim hákom a správne zaistený. 
 

Výškovo nastaviteľná 
chrbtová opierka 

Výšku chrbtovej opierky je 
moţné nastaviť do 3 rôznych 
pozícii. Povoľte a demontujte 
šrúby (1), a vodiace závesy 
(2) posuňte do poţadovanej 
pozície. Šrúby znovu utiahnite. 
(Obr. 17). 
 
 

Podpera trupu 
Podperu trupu je moţné 
upraviť, ak ide o uhol, hĺbku a 
výšku (obr. 18). Je moţné ju 
vyklopiť otočením páky (1). 
 
 
 
 

Naklonenie chrbtovej 
opierky (0° - 35°) 
Zatiahnutím za páku (1) 
môţete uvoľniť chrbtovú 
opierku a potom ju presunúť do 
poţadovanej pozície. Po 
uvoľnení páky (1) sa chrbtová 
opierka automaticky uzamkne. 
(Obr. 19). 
 

POZOR: 
Doporučuje sa, aby sa pouţí-
vala chrbtová opierka s moţ-
nosťou naklonenia spolu so 
zariadením proti preklopeniu 
(maximálna výška nad 
zemou 3 - 5 cm). 

POZOR: 
Uhol naklonenia chrbtovej opierky nikdy nenastavujte, ak 
je vozík na svahu. 
 

Voliteľné príslušenstvo - bočnice 
 

Výškovo nastaviteľné 
lakťové opierky 
Pre nastavenie výšky zatiahnite 
za páku (1) a lakťovú opierku za-
tlačte do poţadovanej výšky. 
Potom sa uistite, ţe páka (1) 
zaklapne späť do svojej polohy. 
Na úplnú demontáţ bočnice 
páku (2) zatlačte. Pri upevňova-
ní bočnice je nutné na páku (2) 
tieţ zatlačiť. Vţdy sa uistite, ţe 
bočnica správne zaklapne do svojej pozície v úchyte. (Obr. 20). 
 

POZOR: 
Pri nastavovaní výšky lakťovej opierky hrozí zachytenie 
prstov. 
 

Polohu lakťovej opierky je 
moţné zmeniť uvoľnením 
hviezdicového kolieska (3) a 
posunutím opierky do 
poţadovanej pozície. 
Pozor: Skontrolujte, či je 
hviezdicové koliesko dobre 
dotiahnuté. 
 

Za účelom zväčšenia šírky 
sedačky o 2 cm je moţné vnútri 
podušku demontovať a/alebo pridať 2 distančné prvky (obr. 21). 
 

Pozor: 
Pri manipuláciii s lakťovými opierkami sa zadné koleso tieţ 
musí odstrániť. (obr. 18). 
 

Volit. prísl. – lakťová opierka pre 
hemiplegikov 

 

Lakťová opierka pre 
hemiplegikov 

Lakťovú opierku pre hemi-
plegikov je moţné 
nastavovať podĺţ a dá sa 
nastaviť aj jej sklon. Dĺţkové 
nastavenie môţete urobiť 
zatlačením lakťovej opierky 
po uvoľnení 2 šrúb (1). Za účelom nastavenia uhlu uvoľnite 
páčku (2), lakťovú opierku otočte do poţadovanej pozície, a 
potom ju znova utiahnite. (Obr. 22). 
 
 

Volit. príslušenstvo – zariadenie proti 
preklopeniu 

 

Zariadenie proti 
preklopeniu 

Zariadenie proti preklopeniu 
poskytuje dodatkové bezpečie 
pre neskúsených uţívateľov 
pri zaučovani sa do jazdy na 
vozíku. Zamedzuje 
preklopeniu vozíka smerom 
dozadu. Stlačením 
uvoľňovacieho tlačítka je moţné bezpečnostné kolieska 
nastaviť dopredu alebo odstrániť. Medzi kolesami a podlahou 
musí byť vţdy minimálna medzera 3 - 5 cm. 
Zariadenie proti preklopeniu musíte vyklopiť nahor pri zdolávaní 
veľkých prekáţok v oboch smeroch (ako napr. obrubníky), aby 
ste zamedzili ich kontaktu s pojazdovou plochou. Potom otočte 
bezpečnostné kolieska dole do normálnej pozície. (Obr. 23). 
 

Voliteľné príslušenstvo - bezpečnostný pás 
 

Pred pouţitím vozíka sa 
uistite, ţe bezpečnost-
ný pás nie je 
opotrebovaný a pred 
pouţitím je správne 
nastavený. 

Bezpečnostný pás je pripevnený 
k vozíku podľa vyobrazenia. Bez-
pečnostný pás pozostáva z dvoch polovíc. Sú pripevnené 
skrutkou udrţujúcou polohu sedačky cez otvor na páse. Pás je 
vedený pod zadnú časť bočného panela. (Obr. 24). 
 
Pás umiestnite tak, aby sa pracky nachádzali v strede sedačky. 
 
 
Aby bezpečnostný pás vyhovoval potrebám uţívateľa, 
umiestnite ho nasledovne: 

Predĺţenie dĺţky 
pásu 

Skrátenie dĺţky 
pásu 

 

   

Prázdny koniec pá-
su prevlečte okami 
pre nastavenie a 
jednu z části pracky 
(zástrčka), čím 
dĺţku pásu 
predlţíte. 

Prázdný koniec 
pásu prevlečte na-
späť jednou z časti 
pracky (zástrčka) 
a okmi pre 
nastavenie. 

Zaistite, aby pás 
nevytváral u jednej 
z časti pracky (zá-
strčky) uzol. 
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Voliteľné príslušenstvo - bezpečnostný pás 
 

Po uchytení skontrolujte voľný 
priestor medzi bezpečnostným 
pásom a uţívateľom, ak je 
správne nastavený, je moţné 
vsunúť medzi uţivateľa a 
bezpečnostný pás len ruku 
naplocho. (Obr. 26). 
 
 
Všeobecne by sa bezpečnostný pás mal 
upevniť tak, aby popruhy zvierali uhol 
pribliţne 45°, a pri správnom nastavení by 
nemali pripustiť skĺznutie uţívateľa v 
sedačke. 
(obr. 27). 
 

  

Upevnenie pracky: 
Pevne zasuňte oba diely prac-
ky do seba. 

Uvoľnenie pásu: 
Stisknite výstupky na 
zástrčnej časti pracky a 
zatlačte ich uprostred/stlačte 
tlačítko na zásuvnej časti 
pracky, a súčasne jemne 
ťahajte oba diely od seba.  

 

Pokyny pre uţívateľa 

Nespoliehajte sa len na bezpečnostný pás, ak sa 
vozík a sediaca osoba prepravujú vo vozidle - 
pouţite ďalšie uhlopriečne upevňovacie prvky vo 
vozidle. 
 

Pred pouţitím doporučujeme, aby ste bezpečnostný pás 
skontrolovali, či je nastavený správne, aby sa na ňom 
nevyskytovali ţiadne prekáţky, a aby pracky plnili svoju 
funkciu bezpečne. 

 

Opomenutie kontroly dobrého stavu bezpečnost-
ného pásu a jeho nastavenie pred pouţitím by 
mohlo spôsobiť váţne zranenie uţívateľa, napr. 
príliš uvoľnený popruh by mohol spôsobiť, ţe 
sediaca osoba sa v sedačke zosunie dole a bude 
tak hroziť jej udusenie. 

 

Údrţba: 
Bezpečnostný pás a zaisťovacie prvky kontrolujte 
v pravidelných intervaloch na akékoľvek známky roz-
trhnutia alebo poškodenia. V prípade potreby 
vymeňte. 
Bezpečnostný pás očistite teplou mydlovou vodou a 
vysušte ho. 

 

POZNÁMKA: 
Bezpečnostný pás by sa mal upraviť tak, aby vyhovoval 
koncovému uţívateľovi, ako je uvedené zhora. 
Sunrise Medical tieţ doporučuje, aby sa dĺţka pásu a jeho 
prispôsobenie pravidelne kontrolovali za účelom zníţenia rizika, 
ţe koncový uţívateľ neúmyselne upraví pás na nadmernú 
dĺţku.  
 

Ak máte pochybnosti o pouţití a činnosti bez-
pečnostného pásu, obráťte sa so ţiadosťou o 
pomoc na profesionálneho zdravotníka, predajcu 
vozíka, opatrovateľa alebo doprovod. 

 

 

Voliteľné príslušenstvo - sedačka 
 

Sedačka Comfort 

Sedačka Komfort je ana-
tomicky tvarovaná poduška a 
ponúka pohodlné seddenie 
po dlouhú dobu. 
Poduška je pridrţiavaná uzá-
verom Velcro (suchý zips) a 
taktieţ je moţné ho ľahko 
dať preč. Povrch sa dá 
umývať (viď pokyny na poduške). 
 

Hĺbka sedačky 

Po uvoľnení skru-
tiek (1) (otočenie o 
360°) je moţné 
hĺbku sedu 
nastaviť podľa 
poţiadavky.  
Potom šrúby 
znovu utiahnite 
(viď stránku s 
uťahovacími momentmi). 
 

POZOR! 
Maximálna hĺbka sedu (viď označenie a koncový doraz) sa 
nemôţe prekračovať. 
 
 

Sedačka s úpravou 

Šírku sedačky svojho vozíka môţete upraviť demontovaním 
vnútorných podušok alebo pridaním distančných prvkov (viď 
Voliteľné príslušenstvo - Bočnice). 
 
Nastaviteľný uhol sedačky 
(0°-25° / -5 -20°) 
 

Zatiahnutím za páku (1) sa se-
dačka uvoľní a je moţné ju 
premiestniť do poţadovanej 
polohy. Pri uvoľnení sa sedačka 
automaticky zablokuje v novej 
pozícii. 
 

POZOR: 
Uhlovo nastaviteľná sedačka 
se môţe pouţívať len s kolieskami proti preklopeniu. 

POZOR: 
Aby bola zaistená správna funkcia laniek, nemôţu byť 
nikdy napnuté. 

POZOR: 
Pri nastavovaní sedačky hrozí nebezpečie zachytenia 
prstov. 

POZOR: 
Sedačku nikdy nenastavujte, ak je vozík na svahu. 
 
 

Voliteľné príslušenstvo - 
Abdukcia 
 
Povolením skrutiek (1) je 
moţné abdukčný klín 
nastaviť výškovo a 
povolením šrúbov (2) je 
moţné ho nastaviť 
hloubkovo alebo odobrať. 
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Voliteľné príslušenstvo – výškovo 
nastaviteľné rukoväte pre doprovod 
 

Výškovo nastaviteľné 
rukoväte 
Povolením gombíka (1) 
môţete upraviť rukoväte 
do takej výšky, ktorá vám 
vyhovuje. Po akejkoľvek 
výškovej úprave rukovätí 
uvolňovacie gombíky (1) 
zašrúbujte aţ do 
utiahnutia. (Obr. 32). 
 

POZOR: 
Ak nie je páka zaistená, 
môţe pri zdvíhaní 
vozíka nad prekáţkami 
dôjsť k zraneniu. 
 

Volieľné príslušenstvo - opierky hlavy 
 

Opierky hlavy Comfort 

Opierku hlavy je moţné 
zdvíhať a posúvať tak 
dopredu, ako aj dozadu. Pri 
úkonu jednoducho povoľte 
páčky (1), gombík (2), nastavte 
poţadovanú polohu opierky, a 
všetko opäť utiahnite (viď 
kapitolu s uťahovacími 
momentmi). (Obr. 33). 
 
 
 

Opierky hlavy s bočnicami 

Opierku hlavy je moţné zdvíhať a posúvať dopredu, dozadu aj 
do strany. Pri tom jednoducho povoľte páčky (1), gombík (2), 
nastavte poţadovanú polohu opierky, a všetko opäť utiahnite 
(viď kapitolu s uťahovacími momentmi). (Obr. 34). 
 

 
 
 
 

Voliteľné príslušenstvo - terapeutický stolík 
 

Terapeutický stolík 

Terapeutický stolík poskytuje rovný povrch pre väčšinu činností. 
Pred pouţívaním terapeutického stolíka ho musí podľa šírky 
sedu upraviť autorizovaný predajca. Pri vykonaní tejto úpravy 
musí uţívateľ sedieť vo vozíku. (Obr. 35). 
 

 

 

Typové štítky 
 

Typové štítky 

Typový štítok je umiestnený buď na skupine z priečnych trúbok, 
alebo na priečnej trubke rámu, a tieţ na štítku v návode na po- 
uţitie. Typový štítok indikuje presné označenie typu a ostatné 
technické špecifikácie. Kedykoľvek budete musieť objednať 
náhradné diely alebo budete uplatňovať nároky, uveďte 
nasledujúce informácie: 
 

 
 

Názov výrobku, skladové číslo 
 

Max. stat. sklon so zaria. proti preklopeniu 
Max. bezpečný spád závisí na nastavení vozíka, 
drţania tela a fyzických schopnostiach uţívateľa 
 

Šírka sedačky 
 
 

Hĺbka sedačky 
 
 

Maximálna hmotnosť uţívateľa 
 
 
Prečítajte návod na pouţitie 
 
 

Dátum výroby 
 
 

Sériové číslo 
 

 
V dôsledku našej politiky neustáleho zlepšovania konštrukcie 
našich výrobkov sa môţu technické údaje výrobkov o niečo lýšiť 
od vyobrazených príkladov. 
 
Pri všetkých údajoch, týkajúcich sa hmotnosti/rozmerov a 
výkonu, sa jedná o pribliţné hodnoty, ktoré sú určené len pre 
informatívne účely. 
Sunrise Medical vyhovuje smernici 93/42/EHS pre zdravotnícke 
zariadenia. 
 
 
 
 
Všetky vozíky sa musia pouţívať v súlade so smernicami 
výrobcu. 
 
Sunrise Medical Ltd 
High Street, 
Wollaston 
West Midlands DY8 4PS 
Telefon: +44 (0) 1384 446666 
Telefax: +44 (0)1384 446644 
E-mail: sunmail@sunmed.co.uk 
Webové stránky spoločnosti: www.sunrisemedical.com 
 

http://www.sunrisemedical.com/
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Bezpečnostná prehliadka a údrţba 
 

Ako uţívateľ si musíte najprv poznačiť všetky moţné 
prevádzkové nedostatky. Preto doporučujeme pred kaţdým 
pouţitím skontrolovať nasledovné: 
- Správný tlak vzduchu v pneumatikách 
- Správnu funkciu zariadenia na blokovanie kolies 
- Všetky demontovateľné diely sú utiahnuté (napr. lakťová 

opierka, záves, rýchlouvoľnovacie osy...). 
- Ţiadne viditeľné poškodenia, napr. rámu, sedačky a poťahu 

pre chrbtovú opierku, kolies, závesov, stupatka...). 
V prípade akéhokoľvek poškodenia/chybnej funkcie sa obráťte 
na svojho autorizovaného predajcu. 
 

Pneumatiky a montáţ 
 

Pneumatiky a montáţ pneumatík 

Plné obruče sú štandardom. 
Vţdy sa uistite, ţe v pneumatikách je stále správny tlak, pretoţe 
ten môţe ovplyvniť správanie vozíka. Ak je tlak v pneuma-
tikách príliš nízký, vzrastá valivý odpor, ktorý vyţaduje väčšie 
úsile na pohyb vozíka. Nízky tlak v pneumatikách má tieţ 
negatívny dopad na manévrovateľnosť. Ak je tlak v pneuma-
tikách príliš veľký, pneumatika by mohla prasknúť. Správny tlak 
(najmenej 3,5 barov) pre danú pneumatiku je vytlačený na 
povrchu pneumatiky. 

Pneumatiky je moţné montovať rovnakým spôsobom, ako 
pneumatiky beţného jazdného kolesa. Pred montáţou novej 
duše by ste sa mali vţdy ubezpečiť, ţe na základne ráfika a vo 
vnútri pneumatiky sa nenachádzajú ţiadne cudzie predmety. Po 
montáţi alebo oprave pneumatiky skontrolujte tlak v 
pneumatike. Pre vašu bezpečnosť a pre správanie vozíka je 
rozhodujúce, aby bola urobená údrţba tlaku vzduchu a aby 
pneumatiky boli v dobrom stave. 
 

Údrţba a starostlivosť 
 

Údrţba 

• Tlak v pneumatikách kontrolujte kaţdé 4 týţdne. Všetky 
pneumatiky skontrolujte z hľadiska opotrebenia a poškodenia. 

• Brzdy kontrolujte pribliţne kaţdé 4 týţdne, uistite sa, ţe 
pracujú riadne a ţe ich pouţívanie je ľahké. 

• Pneumatiky meňte tak, ako by ste menili beţnú pneumatiku 
jazdného kolesa. 

• Všetky spoje, ktoré sú pre bezpečné pouţívanie vozíka 
rozhodujúce, sú vybavené samosvornými maticami. Kontrolu 
vykonávajte kaţdé 3 mesiace, aby ste sa uistili, ţe všetky 
šrúbové spoje sú bezpečné (viď úsek s uťahovacími mo-
mentmi). Poistné matice by sa mali pouţívať raz, a po pouţití 
by se mali vymeniť. 

Poznámka: 
Ak sú uvedené nastavenia uťahovacieho momentu, doporučuje 
sa, aby sa meriač uťahovacieho momentu pouţíval na 
overenie, či bol dosiahnutý správny uťahovací moment. 
• Ak je vozík znečistený, pouţívajte len jemné domáce čistiace 

prostriedky. Pri čistení poťahu sedačky a bezpečnostného 
pásu pouţívajte len mydlo a vodu. 

• Ak je vozík z nejakého dôvodu mokrý, vţdy ho potom utrite. 
• Pribliţne po kaţdých 8 týţdňoch by sa na rýchloupínaciu os 

malo aplikovať malé mnoţstvo oleja do šijacích strojov. 
V závislosti na počte a druhu pouţitia doporučujeme zaviesť 
vozík kaţdých 6 mesiacov k autorizovanému predajcovi, aby ho 
vyškolený personál prehliadol. 
 

POZOR: 
Piesok, soľ a morská voda môţu poškodiť loţiská 
predných/zadných kolies. Po takom vystavení vozíka 
vplyvu soli, ho dôkladne očistite a osušte. 
 

Následujúce diely je moţné demontovať a zaslať výrobcovi/ 
predajcovi za účelom opravy: 
• Zadné kolesá 
• Lakťová opierka 
• Záves 
• Zariadenie proti preklopeniu 

 

Tieto komponenty sa dodávajú ako náhradné diely. 
Podrobnejšie informácie nájdete v príručkách k náhradným 
dielom. 
 

Hygiena po opakovanom pouţití: 

Ak sa má vozík opakovane pouţívať, mal by byť starostlivo 
pripravený a ošetrený dezinfekčným sprejom na všetkých 
plochách, ktoré by mohli prísť do kontaktu s uţivateľom. 
 

Pri tejto činnosti musíte pouţiť prostriedok pre rýchlu 
dezinfekciu pomocou alkoholu zdravotníckych prostriedkov a 
zdravotníckych zásob, ak vyţadujete rýchly účinok. 
Venujte pozornosť pokynom výrobcu vami pouţívaného 
dezinfekčného prostriedku. 
 

Všeobecne platí, ţe nie je moţné zaručiť bezpečné pôsobenie 
dezinfekčných prostriedkov na švy. Preto doporučujeme, aby 
ste poťahy sedačky a opierok chrbta v prípade mikrobiálnej 
kontaminácie riadne dekontaminovali účinnými prípravkami 
podľa § 6 zákona o ochrane pred infekciami. 
 

Uskladnenie 

Vozík by sa mal vţdy skladovať v suchom prostredí. 
 

Odstránenie porúch 
 

Vozík ťahá na jednu stranu 
• Skontrolujte tlak v plášti kolies (len pneumatiky) 
• Urobte kontrolu ľahkosti otáčania kolesa (loţiska, osa) 
• Skontrolujte, či sú uhly aretovacích koliesok dôsledne 

nastavené, a či sú kolieska v dobrom kontakte so zemou. 
• Skontrolujte, či sa loţiska vidlíc aretovacích koliesok otáčajú 

voľne. 
 

Aretovacie kolieska začínajú hádzať 
• Skontrolujte uhol aretovacích koliesok 
• Skontrolujte pripevnenie všetkých šrúb; v prípade potreby ich 

utiahnite (viď kapitola s uťahovacími momentmi) 
• Skontrolujte, či sú obe aretovacie kolieska v správnom 

kontakte so zemou. 
 

Vozík škrípe   
• Skontrolujte pripevnenie všetkých šrúb; v prípade potreby ich 

utiahnite (viď kapitola s uťahovacími momentmi) 
• Malé mnoţstvo maziva aplikujte na miesta, na ktorých sa 

pohyblivé diely navzájom dotýkajú 
 

Vozík začíná hádzať 
• Skontrolujte nastavený uhol aretovacích koliesok 
• Skontrolujte tlak v pneumatikách 
• Skontrolujte, či sú zadné kolesá nastavené rozdielne 
 
Tlmiče a káble 

Pozor: Aby nedošlo k zhor-
šeniu funkcie, musíte sa uistiť, 
ţe lanka nie sú nikdy úplne 
napnuté. 
Problém: vôľa na páke 
Riešenie: Povoľujte skrutku (1), 
aţ páka (2) nevykazuje ţiadnu 
vôľu. 
 
Nastavenie uhlu sedačky 

Problém:  
Sedačka vychádza zo svojej pozície bez pouţitia 
uvoľňovacieho mechanizmu tlmiča. 
Príčina: 
Bowdenové lanka na doraze sú príliš napnuté. 
Riešenie:  
Bowdenové lanka nastavte skrutkou (1). 
 

Pozor:  
Bowdenové lanko chráňte pred poškodením (zlomením). 
V prípade zlomenia je nutné ho vymeniť. 
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Nastavenie hĺbky sedačky:  

Problém:  
Sedačkou sa nedá pohybovať dovnútra alebo von (na jednej 
strane, alebo na oboch stranách). 
Príčina:  
Svorný mechanizmus mierne zadrháva. 
Riešenie:  
Uvoľnite ho miernym poklepávaním na kaţdej strane rámu 
sedačky. 
 

Likvidácia/recyklácia materiálov 
 

Ak vám bol vozík poskytnutý zdarma, nie je vaším 
vlastníctvom. Ak ho uţ nepotrebujete, rešpektujte 
všetky pokyny dané organizáciou, ktorá vozík 
vydáva, aby ste jej ho mohli vrátiť. 

 
Následujúce informácie popisují materiály pouţívané na vozíku 
vzhľadom k likvidácii alebo recyklácii vozík a jeho balenie. 
Nariadenie k likvidácii špecifických odpadov alebo nariadenia 
týkajúce sa regulácie môţu mať lokálnu účinnosť, a mali by sa 
vziať do úvahy, ak sa robia úpravy týkajúce sa likvidácie. (Môţe 
tu patriť čistenie alebo dekontaminácia vozíka pred jeho 
likvidáciou). 
Hliník: vidlice aretovacích koliesok, kolesa, bočné rámy, 
lakťové opierky, rám, stupačky, rukoväte 
Ocel: upevňovací prvky, rychloupínací osa 
Plastická hmota: rukoväte, zátky trubok, aretovacie kolieska, 

stupačky, lakťové podušky a koleso/pneumatika 12"" 

Balenie: Polyetylenové vrecko s nízkou hustotou, lepenková 
krabica 
Poťah: Tkaný polyester s poťahom z PVC a predĺţeným 
horením upravená pena. 
Likvidáciu alebo recykláciu by mal vykonať splnomocnenec 
s licenciou, alebo autorizované miesto vykonávajúce likvidáciu. 
Alebo sa vozík môţe vrátiť k vášmu predajcovi za účelom 
likvidácie.  
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 
 

Celková šírka: 

• So štandardnými kolesami vr. obručí: 
RelaX: SŠ +19cm 

• S kolesami s bubnovými brzdami vr. obručí: 21 cm 
 
Hmotnosť v kg: 

Maximálne zaťaţenie: 130 kg 
Hmotnosť v kg: od 34 kg 
Preprava bez stupačky, kolies, bočníc 
(zariadenie proti preklopeniu, poťah 
chrbtová opierka, poduška). 18 kg 
Stupačka (jednotka)  1,9 kg 
Výškovo nastaviteľná lakťová opierka (jednotka): 1,2 kg 
zadné koleso 24" (protinehodové) (pár): 3,6 kg 
bubnová brzda na zadné kolesá 24"  
(protinehodová) (pár): 4,0 kg 
Poťah chrbtovej opierky + poduška: 4,0 kg 
Poduška sedačky: 1,6 kg 
 
 

Za účelom zdvihnutia uchopte ľavý a pravý 
bočný rám
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Technické údaje 
 
Podľa EN 12183: 2009 všetky tu uvedené diely (poťah sedačky - chrbtovej opierky, bočný panel lakťovej podušky...) sú ohňovzdorné 
podľa normy EN 1021, část 1/2 
Maximálna hmotnosť uţivateľa (hmotnosť skúšobnej figuríny): 130 kg 
 

Štandard. 
odkaz 

 min. max. Štandard. 
odkaz 

 min. max. 

 Celk. dĺţka s oporou 
na nohy (1) 

990 mm 
(16”) 

1110 mm 
(24”) 

 Uhol roviny sedačky 0° 25° 

 Celková šírka 630 mm 740 mm  Pouţiteľná hĺbka sedu 420 mm 500 mm 

 Dĺţka po sklopení 990 mm 1110 mm  Pouţiteľná šírka 
sedačky 

370 mm 

 

520 mm 

 

 Šírka po sklopení Neuvedené Neuvedené  Výška povrchu sedačky 
na prednej hrane, sklon 
0° 

480 mm 580 mm 

 Výška po sklopení 870 mm 950 mm  Uhol sklonu chrbtovej 
opierky 

0° 35° 

 Celková hmotnosť 34,0 kg 38,2 kg  Výška chrbtovej opierky 550 mm 600 mm 

 Hmotnosť najťaţšieho 
dielu 

- 4,0 kg 
chrbtová 
opierka 

 Vzdialenosť stupačky od 
sedačky 

390 mm 560 mm 

 Statická stabilita pri 
jazde zo svahu 

10° 10°  Uhol nohy voči povrchu 
sedačky 

90° 180° 

 Statická stabilita pri 
jazde do svahu 

10° 10°  Vzdialenosť lakťovej 
opierky od sedačky 

210 mm 330 mm 

 Statická stabilita do 
boku 

10° 10°  Pred. poloha 
konštrukcie lakťovej 
opierky 

320 mm 430 mm 

 Spotreba energie Neuvedené Neuvedené  Piemer obruče 485 m 

m 

535 mm 

 Dynamická stabilita pri 
jazde do svahu 

Neuvedené Neuvedené  Vodorovné umiestnenie 
osy 

- 50 mm 
(24”) 

- 50 mm 
(16”) 

 Zdolávanie prekáţky Neuvedené Neuvedené  Minimálny polomer 
zatáčania 

860 mm 
(16”) 

900 mm 
(24”) 

 Maximálna rýchlosť Neuvedené Neuvedené     

 Minimálna brzdná 
dráha pri max. rýchlosti 

Neuvedené Neuvedené     

 
(1) Náklon 0°, najniţšia pozícia ELR, chrbtová opierka vzpriamená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vozík zodpovedá nasledujúcim normám: 
a) Poţiadavky a skúšobné metódy statickej pevnosti, odolnosti a únavovej pevnosti (ISO 7176-8) Áno • 
b) Energetická a ovládacia sústava pre elektrické vozíky – poţiadavky a skušobné metódy (ISO 7176-14) Neuvedené • 
c) Klimatické skúšky podľa ISO 7176-9 Neuvedené • 
d) Poţiadavky na odolnosť proti vznieteniu podľa ISO 7176-16 (EN 1021-1/2) Áno • 
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Technické údaje 
 

Výška sedačky MatriX RelaX² 

3° 

Výška sedu "Strmeň 
aretovacieho 

kolieska" (obr. A, 
B) 

"Pozícia distanč. 
prvku" (obr. C, D) 

Zadné koleso Aretovacie 
koliesko 

"Pozícia zadného 
kolesa" (obr. E) 

45,0 cm 1 B 24" 8" 1 

47,5 cm 2 A 24" 8" 2 

50,0 cm 2 B 24" 8" 3 

 

41,5 cm 1 B 22" 6" 1 

45,0 cm 2 A 22" 6" 2 

47,5 cm 2 B 22" 6" 3 

 

45,0 cm 1 B 16" 8" 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moţnosti nastavenia výšky sedačky 
Matica výšky sedačky udáva moţné nastavenie výšky sedačky vrátane aretovacích koliesok a moţností zadného kolesa a pozícii pri 
upevnení. 
 

POZOR: 
Merané bez podušky sedačky. 
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Uťahovací moment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uťahovací moment 
Uťahovací moment všetkých ostatných skrutiek je 7 Nm. 
 
 
Poznámka:  
Ak sú uvedené nastavenia uťahovacieho momentu, doporučuje sa, aby sa merač uťahovacieho momentu pouţíval na overenie, či bol 
dosiahnutý správny uvedený uťahovací moment. 
 
V dôsledku našej politiky neustáleho zlepšovania konštrukcie našich výrobkov sa môţu technické údaje výrobkov  o niečo líšiť od 
vyobrazených príkladov. 
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Tipy 
 
 
 
 



  


