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2 BREEZY STYLE

V spoločnosti  SUNRISE  MEDICAL  sme získali  certifikát   ISO-9001, ktorý  potvrdzuje  kvalitu  našich  výrobkov  v každej  fáze, od R & D po 
výrobu. Tieto výrobky spĺňajú požiadavky podľa smerníc ES. Zobrazené doplnky alebo príslušenstvo sú k dispozícii za príplatok.
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SKSúčasti invalidného vozíka
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Invalidný vozík:
1. Rukoväte
2. Chrbtová opierka
3. Bočnica
4. Brzdy
5. Rám
6. Rameno stupačky
7. Stupátko
8. Púzdro vidlice
9. Predné koliesko
10. Mechanizmus skladania (rúry X)
11. Zadné koleso
12. Adaptér zadných kolies
13. Púzdro chrbtovej opierky
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h Ø 1
2
3
4

A
B

1
2
3
4

A
B

385 5” 1A
410 5” 3A
435 5” 1A
460 5” 3A
485 5” 3B
510 5”
385 6”
410 6” 2A
435 6” 4A
460 6” 2A
485 6” 2B
510 6” 4B
385 8” -
410 8” -
435 8” -
460 8” 4A
485 8” 2A
510 8” 2B

PREDNÁ VÝŠKA SEDU: (mm) 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510
ZADNÁ VÝŠKA SEDU: 365 / 390 / 415 / 440 / 465 / 490

0° UHOL SEDAČKY (0°,2° / -0°.2)
 1POLOHA PREDNÉHO KOLIESKA  

H h Ø

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

385 / 385 24” 1
410 / 410 24” 2
435 / 435 24” 3
460 / 460 24” 4
485 / 485 24” 5
510 / 510 24” 6
385 / 385 22” 2
410 / 410 22” 3
435 / 435 22” 4
460 / 460 22” 5
485 / 485 22” 6
510 / 510 22”
385 / 385 12”
410 / 410 12” 1
435 / 435 12” 2
460 / 460 12” 3
485 / 485 12” 4
510 / 510 12”

3° UHOL SEDAČKY(2°,2° / 3°,4)
 3POLOHA PREDNÉHO KOLIESKA   

H h Ø

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

385 / 365 24”
410 / 390 24” 1
435 / 415 24” 2
460 / 445 24” 3
485 / 465 24” 4
510 / 490 24” 5
385 / 365 22” 1
410 / 390 22” 2
435 / 415 22” 3
460 / 445 22” 4
485 / 465 22” 5
510 / 490 22” 6
385 / 365 12” 6
410 / 390 12”
435 / 415 12” 1
460 / 445 12” 2
485 / 465 12” 3
510 / 490 12” 4

6° UHOL SEDAČKY(5°,4° / 6°,8)
 4POLOHA PREDNÉHO KOLIESKA  

H h Ø

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

385 / 345 24”
410 / 370 24”
435 / 395 24” 1
460 / 420 24” 2
485 / 445 24” 3
510 / 470 24” 4
385 / 385 22”
410 / 370 22” 1
435 / 395 22” 2
460 / 420 22” 3
485 / 445 22” 4
510 / 470 22” 5
385 / 345 12” 6
410 / 370 12” 6
435 / 395 12”
460 / 420 12” 1
485 / 445 12” 2
510 / 470 12” 3
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Poznámka: Maximálny rozdiel medzi prednou výškou  a zadnou 
výškou sedu je 40 mm
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Nm

M3 2
M4 3
M5 4
M6 5
M8 10
M10 20
M12 40

7 Nm

10 Nm

10 Nm

7 Nm

40 Nm

40 Nm

10 Nm

7 Nm

4 Nm

Obr. 25

SKKrútiaci moment
Pokiaľ nie je uvedené inak, krútiaci moment pre skrutky M6 
je 7 Nm. Podrobnosti nájdete na strane 7.
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POZNÁMKA:

3.1 Definície pojmov použitých v tejto príručke 

Definícia

NEBEZPEČENSTVO!

VAROVANIE!

POZOR!

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
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   21
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   21
   22

   22
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   23
   23

Obsah

Krútiaci moment
Definície

Definície

Predhovor
Použitie
Oblasť použitia
Všeobecné bezpečnostné pokyny a obmedzenia jazdy
Záruka
Preprava
Manipulácia
Preprava invalidného vozíka
Možnosti - Hĺbka sedu
Možnosti - Brzdy
Možnosti - Stupačky
Možnosti - Predné kolieska
Možnosti - Polohy predného kolieska
Možnosti - Horizontálna poloha nápravy
Možnosti - Chrbtová opierka
Možnosti - Bočnica 
Možnosti - Koliečko proti preklopeniu
Panvový zadržiavací pás
Možnosti - Držiak bariel
Možnosti - Terapeutický stolík
Možnosti - Ovládanie jednou rukou
Možnosti - Stabilizačná tyč
Možnosti - Opierka hlavy
Možnosti - Prepravné kolesá
Pneumatiky a montáž
Štítok
Údržba a starostlivosť
Riešenie problémov
Likvidácia / recyklácia materiálov
Technické údaje

Pojem

Upozornenie pre používateľa o možnom 
riziku vážneho zranenia alebo smrti, ak 
sa nebudete riadiť pokynmi

Oznámenie užívateľovi o možnom 
riziku zranenia, ak sa nebudete riadiť 
pokynmi

Pokyny  pre používateľov , že v prípade 
nedodržania  pokynov  môže  dôjsť  k 
poškodeniu zariadenia

Všeobecné rady alebo osvedčené postupy

Odkaz na dodatočnú dokumentáciu

Plné

Mäkčené kolesá

Nesedí

Invalidné vozíky zobrazené a opísané v tejto používateľskej 
príručke nemusia presne zodpovedať vášmu vlastnému modelu. 
Všetky pokyny sú však úplne relevantné, bez ohľadu na možné 
podrobné rozdiely.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny hmotností, mier alebo 
iných technických údajov uvedených v tejto príručke bez 
predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky, merania a 
kapacity uvedené v tejto príručke sú približné a nepredstavujú 
špecifikácie.

Zaznamenajte  si adresu  miestneho  servisného  agenta . V 
prípade  poruchy  sa  s ním  skontaktujte  a pokúste  sa 
poskytnúť všetky dôležité informácie, aby vám mohol rýchlo 
pomôcť.

Podpis a pečiatka obchodníka

Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404
Tel.: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk
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Vážený zákazník,

Systém manažmentu spoločnosti SUNRISE MEDICAL je 
certifikovaný podľa EN ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001.

Ako výrobca, SUNRISE MEDICAL, vyhlasuje, že 
ľahké invalidné vozíky sú v súlade s 93/42/EEC / 
2007/47/EEC.

Sunrise Medical S.L.

 
 

 
Tel:   902 14 24 34   
Fax:    94 648 15 75      
www.SunriseMedical.es

 NEBEZPEČENSTVO!

• Nemontujte žiadne neoprávnené elektronické zariadenie. 
• Nemontujte poháňané alebo mechanicky ovládané pohyblivé 

zariadenia, pohony, ručne ovládané bicykle ani iné 
zariadenia, ktoré menia zamýšľané použitie alebo štruktúru 
invalidného vozíka.

 

• Akákoľvek kombinácia s inými zdravotníckymi prístrojmi si 
vyžaduje schválenie priamo od spoločnosti Sunrise Medical.

 

• Paralýza
• Strata končatiny (amputácia nohy)
• Deformita končatiny 
• Kontraktúra kĺbov/ zranenia kĺbov
• Ochorenia , ako  sú poruchy  srdca  a krvného  obehu , narušenie 

rovnováhy alebo kachexie, ako aj staršie osoby, ktoré majú stále 
silu v hornej časti tela.

 

Predhovor Použitie

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt 
SUNRISE MEDICAL.

Táto príručka vlastníka vám poskytne množstvo tipov a nápadov, 
aby sa váš nový invalidný vozík mohol stať dôveryhodným a 
spoľahlivým partnerom vo vašom živote.

Pre spoločnosť Sunrise Medical je veľmi dôležité, aby sme mali 
dobrý vzťah s našimi zákazníkmi. Radi by sme vás informovali 
o najnovšom a aktuálnom vývoji v našej spoločnosti. Zdržiavať 
sa v blízkosti našich zákazníkov znamená: rýchly servis, čo 
najmenšiu byrokraciu, úzku spoluprácu so zákazníkmi. Ak 
potrebujete náhradné diely alebo príslušenstvo, alebo ak máte 
otázky týkajúce sa vášho invalidného vozíka, sme tu pre vás.

Chceme, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami a službami. V 
spoločnosti Sunrise Medical neustále pracujeme na ďalšom vývoji 
našich výrobkov. Z tohto dôvodu sa môžu v našej palete produktov 
vyskytnúť zmeny, pokiaľ ide o formu, technológiu a vybavenie. Z 
údajov alebo obrázkov obsiahnutých v tejto používateľskej príručke 
preto nemôžu vyplynúť žiadne nároky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, údržby alebo 
bezpečnosti vášho invalidného vozíka, kontaktujte svojho 
miestneho autorizovaného predajcu SUNRISE MEDICAL.

V prípade, že vo vašej oblasti nie je autorizovaný predajca alebo 
ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a 
stiahnutia výrobkov z obehu, kontaktujte spoločnosť Sunrise 
Medical písomne alebo telefonicky alebo informácie nájdete na 
adrese www.sunrisemedical.co.uk.

Invalidné vozíky sú určené výlučne pre používateľov, ktorí nie sú 
schopní chodiť alebo majú obmedzenú pohyblivosť na osobné 
použitie, pri vlastnom pohone a pri pohybe treťou stranou               
(tlačenou doprovodom) v domácnosti aj vonku.

Maximálny hmotnostný limit (vrátane používateľa a hmotnosti 
príslušenstva namontovaného na invalidnom vozíku) je uvedený na 
štítku so sériovým číslom, ktorý je pripevnený na priečniku alebo 
stabilizačnej tyči pod sedadlom.

Záruka sa môže vzťahovať iba na produkt, ktorý sa používa 
za určených podmienok a na stanovené účely. Očakávaná 
životnosť invalidného vozíka je 5 rokov. NEPOUŽÍVAJTE na 
invalidný vozík žiadne komponenty tretích strán ani ich 
nemontujte, pokiaľ neboli oficiálne schválené spoločnosťou 
Sunrise Medical.

Oblasť použitia
Rôznorodosť variant montáže, ako aj modulárny dizajn znamenajú, 
že ju môžu používať tí, ktorí nemôžu chodiť alebo majú obmedzenú 
pohyblivosť z dôvodu:

Pri zvažovaní výberu vozíka berte do úvahy veľkosť tela, hmotnosť, 
fyzickú  a psychickú  konštitúciu , vek osoby , životné  podmienky  a 
prostredie.

Prevádzkové podmienky
Invalidný vozík je možné používať v interiéri aj exteriéri v 
konfiguráciách s vlastným pohonom alebo na doprovod, na 
suchých, pevných a relatívne hladkých povrchoch. Neodporúča sa 
používať za búrky, prívalového dažďa, snehu a ľadu alebo za iných 
poveternostných podmienok.

PRED  POUŽITÍM  VÁŠHO  INVALIDNÉHO  VOZÍKA  SI 
POZORNE  PREŠTUDUJTE  TÚTO  UŽÍVATEĽSKÚ 
PRÍRUČKU.

Poligono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya
Španielsko
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• Rýchloupínacie osky zadných kolies
• Suchý zips na sedadlách a operadlách
• Pneumatiky, tlak v pneumatikách a brzdy.

NEBEZPEČENSTVO!

• NIKDY neprekračujte maximálne zaťaženie jazdca 125 kg a 
akékoľvek predmety prepravované na invalidnom vozíku. 
Vezmite prosím na vedomie informácie o možnosti odľahčenia 
vozíka, ktoré sú uvedené samostatne. Ak prekročíte maximálne 
zaťaženie, môže to viesť k poškodeniu vozíka alebo pádu 
alebo prevráteniu, strate kontroly a môže dôjsť k vážnemu 
zraneniu používateľa a iných osôb.

 

• Ak je tma, noste svetlé oblečenie alebo oblečenie s reflexnými 
prvkami, aby ste boli ľahšie viditeľní. Uistite sa, že odrážače na 
boku a na zadnej strane invalidného vozíka sú zreteľne 
viditeľné. Odporúčame tiež na vozík namontovať aktívne 
svetlo.

            
            

            
          

•   Aby ste predišli pádom a nebezpečným situáciám, mali by ste 
najskôr praktizovať používanie nového invalidného vozíka na   
rovnom teréne s dobrou viditeľnosťou.

           
         

• Pri nastupovaní alebo vystupovaní z invalidného vozíka 
nepoužívajte stupačky. Tieto by sa mali vopred odklopiť a čo 
najviac vytočiť smerom von. Vždy sa umiestnite čo najbližšie k 
miestu, kde chcete sedieť.

 

• Invalidný vozík používajte správne. Vyhnite sa napríklad jazde 
proti prekážke bez brzdenia (schod, obrubník) alebo 
prechádzaniu cez medzery.

 

• Brzdy nie sú určené na úplné zastavenie vášho invalidného 
vozíka. Sú tu len preto, aby zabezpečili, že sa váš invalidný vozík 
nezačne neúmyselne pohybovať. Ak zastavíte na nerovnom 
teréne, vždy by ste mali používať brzdy, aby ste zabránili 
možnému prevráteniu. Vždy používajte obidve brzdy naraz ; inak 
by sa váš invalidný vozík mohol prevrátiť.

 

• Preskúmajte účinky zmeny ťažiska na správanie invalidného 
vozíka, napríklad na svahoch, stúpaniach alebo pri prekonávaní 
prekážok. Urobte to za pomoci asistenta.

 
           

          
          

   • Pri extrémnych nastaveniach (napr. zadné kolesá v 
najprednejšej polohe) a pri menej než perfektnom sede, sa 
invalidný vozík môže prevrátiť aj na rovnom povrchu.

 
          

          
     • Keď idete po svahoch a schodoch, oprite sa hornou časťou tela 

dopredu.
 

           
• Pri klesaní zo svahov a schodov sa oprite hornou časťou tela 

dozadu. Nikdy sa nesnažte stúpať a klesať šikmo.
 

           
         • Nepoužívajte eskalátor, ktorý môže v prípade pádu viesť k 

vážnemu zraneniu.
 

            
   • 

      
Nepoužívajte invalidný vozík na svahoch so sklonom

 
>

 
10°.

Dynamický bezpečný svah závisí od konfigurácie vozíka, od 
schopností používateľa a štýlu jazdy. Pretože nie je možné 
vopred určiť schopnosti používateľa a štýl jazdenia, nie je možné 
určiť maximálny bezpečný sklon. Preto musí byť určený 
užívateľom za pomoci obsluhy, aby sa zabránilo prevráteniu. 
Dôrazne sa odporúča, aby mali neskúsení používatelia na 
vozíku namontované kolieska proti preklopeniu.

    
          

             
          

          
           

       
•
 

           
         

• Nepoužívajte invalidný vozík na bahnitom alebo zľadovatelom 
povrchu. Nepoužívajte invalidný vozík na miestach, ktoré nie sú 
určené pre peších.

 
             

      

• Aby ste predišli zraneniam rúk, pri jazde na invalidnom 
vozíku nesiahajte medzi lúče kolesa alebo medzi zadné 
koleso a brzdu.

 
            

          

• Najmä pri použití ľahkých kovových rúčok sa prsty ľahko 
zahrievajú, keď brzdíte z vysokých rýchlostí alebo na dlhých 
svahoch.

 
         

            

• Jazda bokom do svahu alebo zo svahu zvyšuje možnosť 
prevrátenia invalidného vozíka do strany.

 
           

     

• Schody prekonávajte iba s pomocou obsluhy. K dispozícii je 
vybavenie, ktoré vám pomôže, napr. nájazdové rampy alebo 
zdvíhacie plošiny, použite ich. Ak takéto vybavenie nie je k 
dispozícii, musí byť invalidný vozík naklonený a tlačený, nikdy 
nesený po schodoch (2 pomocníci). Odporúčame, aby 
používatelia s hmotnosťou nad 100 kg nepoužívali tento 
výstupový manéver!

 
           

          
           

          
            

      

• Vo všeobecnosti musia byť akékoľvek namontované kolieska 
proti preklopeniu nastavené vopred, aby sa nemohli dotknúť 
schodov, pretože by to mohlo viesť k vážnemu pádu. Potom sa 
musia kolieska proti preklopeniu nastaviť do správnej polohy.

 
           

             
           

  

• Dbajte na to, aby obsluha držala invalidný vozík iba za 
bezpečne namontované časti (napr. nie za stupačky alebo 
za bočnice).

 
          

          

• Tento invalidný vozík nie je navrhnutý na použitie počas 
silového tréningu a / alebo pri použití činiek. Používajte iba 
vybavenie špeciálne určené na tento účel.

 
           

        
   

• Nevyťahujte alebo neprenášajte invalidný vozík 
pomocou zadných trubiek alebo rúčok.

 
            

 

• Pri používaní zdvíhacej rampy sa uistite, že namontované 
kolieska proti preklopeniu sú umiestnené mimo zóny 
ohrozenia.

 
           

      

• Zabezpečte invalidný vozík na nerovnom teréne alebo pri 
presune, napr. do auta pomocou bŕzd.

 
         

       

Všeobecné bezpečnostné pokyny a obmedzenia jazdy

Konštrukcia tohto invalidného vozíka bola navrhnutá tak, aby 
poskytovala maximálnu bezpečnosť. V súčasnosti platné 
medzinárodné bezpečnostné normy boli buď čiastočne splnené, 
alebo prekročené. Používatelia však môžu byť vystavení riziku 
nesprávnym používaním invalidných vozíkov. Z dôvodu vlastnej 
bezpečnosti musíte bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce 
pravidlá.
Neprofesionálne alebo chybné zmeny alebo úpravy zvyšujú riziko 
nehody. Ako užívateľ invalidného vozíka ste rovnako ako 
ktokoľvek iný súčasťou každodennej premávky na uliciach a na 
chodníkoch. Chceli by sme vám pripomenúť, že sa na vás preto 
vzťahujú všetky dopravné predpisy.
Pri prvej jazde na tomto vozíku buďte opatrní. Spoznajte svoj 
invalidný vozík.
Pred každým použitím je potrebné skontrolovať:

Pred zmenou nastavenia tohto invalidného vozíka si musíte 
prečítať príslušnú časť používateľskej príručky. Je možné, že 
medzery alebo nerovný povrch môžu spôsobiť prevrátenie tohto 
invalidného vozíka, najmä pri jazde do kopca alebo z kopca. Pri 
jazde dopredu po schodoch alebo stúpaniach by sa telo malo 
nakláňať dopredu.

Je možné, že medzery alebo nerovný povrch môžu spôsobiť 
prevrátenie tohto invalidného vozíka, najmä pri jazde do kopca 
alebo z kopca.
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• Ak je to možné, cestujúci vo vozidle by počas cesty v špeciálne 
vybavenom vozidle pre osoby so zdravotným postihnutím mali 
používať sedadlá vo vozidle a príslušný zadržiavací systém. 
Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby cestujúci mali 
maximálnu ochranu v prípade nehody. Pri používaní 
bezpečnostných prvkov ponúkaných spoločnosťou SUNRISE 
MEDICAL a pri použití špeciálne navrhnutého bezpečnostného 
systému sa ľahké prepravné vozíky môžu používať ako 
sedadlá pri preprave v špeciálne vybavenom vozidle. (Pozri 
kapitolu „Preprava“).

 

• V závislosti od priemeru a nastavenia koliesok, ako aj od 
nastavenia ťažiska invalidného vozíka môžu kolieska kolísať pri 
vysokých rýchlostiach. To môže viesť k zablokovaniu koliesok a 
invalidný vozík sa môže prevrátiť. Preto sa uistite, že sú 
kolieska správne nastavené (pozri kapitolu „Kolieska“). 
Predovšetkým nejazdite na svahu bez bŕzd, jazdite zníženou 
rýchlosťou. Odporúčame, aby začínajúci používatelia používali 
kolieska proti preklopeniu.

 

• Kolieska proti preklopeniu by mali zabrániť neúmyselnému 
prevráteniu vozíka dozadu. Za žiadnych okolností by nemali 
nahrádzať prepravné kolesá a nemali by sa používať na 
prepravu osoby na invalidnom vozíku s odstránenými 
zadnými kolesami.

 

• Pri naťahovaní sa za predmetmi (ktoré sú pred, na boku alebo 
za invalidným vozíkom) sa uistite, že sa nenakláňate príliš 
ďaleko od invalidného vozíka, pretože pri zmene ťažiska hrozí 
nebezpečenstvo preklopenia alebo prevrátenia dozadu. , 
Zavesenie dodatočného nákladu (batohu alebo podobných 
predmetov) na operadlo vozíka môže ovplyvniť stabilitu vášho 
vozíka smerom dozadu, najmä ak sa používa v kombinácii so 
sklopnou opierkou. To môže spôsobiť, že sa vozík nakloní 
dozadu a spôsobí zranenie.

 

• Úpravy vášho invalidného vozíka, najmä bezpečnostných 
komponentov, musí vykonať autorizovaný predajca. Platí to 
pre úpravy bŕzd, koliesok proti preklopeniu, uhla a výšky 
chrbtovej opierky, dĺžky dolných končatín, COG, brušného 
pásu, zadného kolesa a nápravy zadného kolesa, výšky 
sedadla, ako aj zabratia a smerovej stability vidlice kolieska. 

 

• Pri používaní mobilného príslušenstva namontovaného na 
invalidnom vozíku, ako sú napríklad prídavné pohony, 
elektronická posilňovacia pomôcka atď., sa uistite, že váš 
invalidný vozík je vybavený vhodnými vidlicami schválenými na 
toto použitie. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na 
svojho predajcu.

 

• Nemontujte žiadne neautorizované elektronické zariadenia, 
poháňané alebo mechanicky ovládané pojazdné 
mechanizmy, ručné bicykle ani iné zariadenia, ktoré menia 
zamýšľané použitie alebo štruktúru invalidného vozíka.

 

• Akákoľvek kombinácia s inými zdravotníckymi 
pomôckami vyžaduje povolenie spoločnosti Sunrise 
Medical.

 

• Upozorňujeme, že v niektorých konfiguráciách môže invalidný 
vozík presiahnuť šírku 700 mm. V takom prípade nemusí byť 
za určitých okolností možné použiť niektoré alebo všetky 
dostupné únikové cesty z budovy. Cestovanie vo verejnej 
doprave môže byť ťažšie alebo nemožné.

 

• Ďalšie informácie a bezpečnostné pokyny vám môže 
poskytnúť váš autorizovaný predajca.

 

• Pre užívateľov s amputovanými stehnami musíte použiť kolieska 
proti preklopeniu.

 

• Pred spustením skontrolujte, či je správny tlak v pneumatike. 
Pre zadné kolesá by mala byť aspoň 3,5 baru (350 kPa). Max. 
tlak je uvedený na pneumatike. Brzdy s kolennou pákou budú 
fungovať iba vtedy, keď je dostatočný tlak v pneumatikách a ak 
bolo vykonané správne nastavenie (pozri kapitolu „Brzdy“).

 

• Ak sú sedačka a zadný popruh poškodené, musíte ich 
okamžite vymeniť.

 

• Pri manipulácií s ohňom, najmä pri horení cigariet, buďte 
opatrní. Poťah sedačky a opierky môžu byť horľavé.

 

• Ak je invalidný vozík dlhší čas vystavený priamemu slnečnému 
žiareniu, môžu sa časti invalidného vozíka (napr. rám, opierka 
nôh, brzdy a bočnica) príliš zahriať (> 41 ° C).

 

• Vždy sa uistite, že sú rýchloupínacie nápravy na zadných 
kolesách správne nastavené a zaistené. Ak nie je zatlačené 
tlačidlo na rýchloupínateľnej náprave, zadné koleso nemožno 
odmontovať.

 

• Dbajte na to, aby sa vaše oblečenie nezachytilo do hnacích 
kolies.

 

VAROVANIE!
• Účinok brzdy s kolennou pákou, ako aj všeobecné jazdné 

vlastnosti závisia od tlaku v pneumatikách. Invalidný vozík je 
výrazne ľahší a ľahšie ovládateľný, ak sú zadné kolesá správne 
nafúkané a obidve kolesá majú rovnaký tlak.

 

• Uistite sa, že vaše pneumatiky majú dostatočný dezén! 
Upozorňujeme, že pri jazde vo verejnej premávke sa riadite 
všetkými zákonmi o premávke.

 

• Pri práci alebo nastavovaní invalidného vozíka buďte vždy 
opatrní! 

            

RIZIKO UDUSENIA – Táto zdravotnícka pomôcka využíva malé 
časti, ktoré môžu za určitých okolností predstavovať 
nebezpečenstvo udusenia u malých detí.

  
VAROVANIE!

Invalidné vozíky zobrazené a opísané v tejto používateľskej 
príručke nemusia presne zodpovedať vášmu vlastnému modelu. 
Všetky pokyny sú však úplne relevantné, bez ohľadu na možné 
podrobné rozdiely.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny hmotností, mier alebo 
iných technických údajov uvedených v tejto príručke bez 
predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky, merania a 
kapacity uvedené v tejto príručke sú približné a nepredstavujú 
špecifikácie.

Sunrise Medical je držiteľom certifikátu ISO 9001, ktorý zaručuje 
kvalitu vo všetkých fázach vývoja a výroby našich výrobkov. Tento 
výrobok vyhovuje normám stanoveným v smerniciach EÚ. 
Doplnkové vybavenie a príslušenstvo sú k dispozícii za príplatok.



11BREEZY STYLE X / BREEZY STYLE X ULTRA

SL
O
VE
N
SK
Y

1. Ak si niektorá časť alebo časti invalidného vozíka vyžadujú opravu alebo výmenu v dôsledku výrobnej a / alebo 
materiálnej chyby do 24 mesiacov alebo pre rám a priečne výstuhy do 5 rokov po dodaní zákazníkovi, dotknutá časť 
alebo časti budú bezplatne opravené alebo vymenené. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby

 
                    

                    
                 

2. Ak chcete uplatniť záruku, obráťte sa na zákaznícky servis Sunrise Medical s presnými podrobnosťami o povahe 
problému. Ak používate invalidný vozík mimo oblasti, na ktorú sa vzťahuje zákaznícky servis Sunrise Medical, opravy 
alebo výmenu vykoná iný kvalifikovaný servisný technik určený výrobcom. Invalidný vozík musí opraviť poverený 
zákaznícky servis Sunrise Medical (predajca). 

 
                   

                  
                  

          

3. Na diely, ktoré boli opravené alebo vymenené v rámci tejto záruky, poskytujeme záruku v súlade s týmito 
záručnými podmienkami na zvyšnú záručnú dobu pre invalidný vozík v súlade s bodom 1). 

                   
                

 
4. Na originálne náhradné diely, ktoré boli namontované na náklady zákazníka, bude poskytnutá záruka 12 mesiacov 

(po montáži) v súlade s týmito záručnými podmienkami.
 

                   
        5. Nároky z tejto záruky nevznikajú, ak je oprava alebo výmena invalidného vozíka alebo jeho časti potrebná z 

týchto dôvodov:
 

                      
 a. Bežné opotrebenie, ktoré zahŕňa batérie, podložky pod lakťové opierky, čalúnenie, pneumatiky, brzdové čeľuste atď.

 
             

b. Akékoľvek preťaženie produktu, preto skontrolujte maximálnú hmotnosť používateľa na štítku ES.

 
             

c. Výrobok alebo jeho časť sa neudržiaval ani neošetroval v súlade s odporúčaniami výrobcu uvedenými v 
pokynoch pre používateľa a / alebo v servisných pokynoch.

 
                

         
d. Boli použité doplnky, ktoré nie sú špecifikované ako originálne príslušenstvo.

 
          

e. Invalidný vozík alebo jeho časť bola poškodená zanedbaním, nehodou alebo nesprávnym použitím.

 
            

f. Na invalidnom vozíku alebo jeho častiach sa vykonali zmeny / úpravy, ktoré sa odchyľujú od špecifikácií 
výrobcu.

 
              

 
g. Opravy boli vykonané predtým, ako bol náš zákaznícky servis informovaný o okolnostiach.

 
              6. Táto záruka sa riadi zákonmi krajiny, v ktorej bol produkt zakúpený od spoločnosti Sunrise Medical *

 
                  * Znamená lekárske zariadenie výrobcu Sunrise, od ktorého bol produkt zakúpený.

           

    

i. 

ii. Máte nárok na náhradu alebo vrátenie platby za veľkú poruchu a na náhradu akejkoľvek predvídateľnej straty 
alebo poškodenia.

 

iii. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nie je v prijateľnej kvalite a zlyhanie nepredstavuje závažnú 
poruchu.

 

iv. Výhody, ktoré vám táto záruka poskytuje, sú okrem vašich ďalších práv a prostriedkov nápravy podľa zákona vo 
vzťahu k tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje.

 

Záruka

TÁTO ZÁRUKA    SA NEVZŤAHUJE NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA   

Sunrise Medical * poskytuje záruku pre invalidné vozíky svojim zákazníkom v súlade s podmienkami uvedenými v 
záručných podmienkach, ktorá sa vzťahuje na nasledujúce položky.

Záručné podmienky:

Dodatočné poznámky iba pre Austráliu:

Na tovar dodávaný spoločnosťou Sunrise medical Pty Ltd v Austrálii sa na náš tovar vzťahuje záruka spoločnosti 
Sunrise Medical, ktorú nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského práva.
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 NEBEZPEČENSTVO!

Preprava vášho invalidného vozíka vo vozidle:

1. Overte, či je vozidlo vhodne vybavené na prepravu cestujúceho 
na invalidnom vozíku a zabezpečte, aby bol spôsob prístupu / 
výstupu vhodný pre váš typ invalidného vozíka. Vozidlo by malo 
mať podlahovú pevnosť, aby bolo možné vziať kombinovanú 
hmotnosť používateľa, invalidného vozíka a príslušenstva. 

           
         

           
             

  

2. Okolo invalidného vozíka by mal byť k dispozícii dostatočný 
priestor, ktorý umožní voľný prístup na pripevnenie, utiahnutie a 
uvoľnenie invalidného vozíka a cestujúcich a bezpečnostných 
pásov.

          
          

       

3.Obsadený invalidný vozík musí byť umiestnený v polohe 
otočenej dopredu a zaistený pásmi na utiahnutie invalidného 
vozíka a zadržiavacími pásmi pre cestujúcich (remienky 
WTORS, ktoré spĺňajú požiadavky normy ISO 10542 alebo 
SAE J2249) v súlade s pokynmi výrobcu WTORS.

          
          
         

          
  

4. Použitie invalidného vozíka na iných miestach vo vozidle nebolo 
testované napr. preprava v polohe otočenej k vozidlu sa nesmie za 
žiadnych okolností vykonať (obr. A).

            
            

      

5. Invalidný vozík by mal byť zaistený zadržiavacím systémom Tie 
Down, ktorý zodpovedá norme ISO 10542 alebo SAE J2249, s 
nenastaviteľnými prednými pásmi a nastaviteľnými zadnými pásmi, 
ktoré zvyčajne používajú háky Karabiner / S a háčiky na jazýček a 
spony. Tieto zadržiavacie systémy sa zvyčajne skladajú zo 4 
samostatných popruhov, ktoré sú pripevnené ku každému rohu 
vozíka. 

           
         

         
          

          
     

6.Zadržiavacie  systémy by sa mali pripevňovať k hlavnému rámu 
invalidného  vozíka , ako  je  to  znázornené  na  obrázku  na 
nasledujúcej  strane , a  nie  k žiadnym  zariadeniam  alebo 
príslušenstvu, napr. nie okolo lúčov kolies, bŕzd alebo stupačiek.

             
           

           
    

7. Zadržiavacie systémy by sa mali pripevňovať čo možno 
najbližšie pod uhlom 45 stupňov a bezpečne dotiahnuť v súlade s 
pokynmi výrobcu. 

           
           

   

8.Zmeny alebo náhrady sa nesmú vykonať na bezpečnostných 
miestach invalidného vozíka alebo na konštrukcii a ráme alebo 
komponentoch bez konzultácie s výrobcom. Ak tak neurobíte, zruší 
sa tým schopnosť invalidného vozíka Sunrise Medical prevážať sa 
vo vozidle.

          
          

          
           

Obr.A

9. Na zadržanie cestujúceho sa musia používať panvové 
bezpečnostné pásy  aj pásy v hornej časti  trupu, aby sa znížila 
možnosť nárazov hlavy a hrudníka na komponenty vozidla a vážne 
riziko zranenia používateľa a ostatných cestujúcich vo vozidle. (Obr
. B) Zadržiavací pás hornej časti trupu by mal byť namontovaný na 
stĺpik „B“ vozidla - jeho nedodržanie zvýši riziko vážneho zranenia 
brucha u používateľa. 

10. Počas prepravy musia byť namontované a správne umiestnené 
opierky hlavy vhodné na prepravu (pozri štítok na opierke hlavy). 
11. Posturálne podpery (brušný popruh, brušný pás) by sa nemali 
používať ani sa na ne nesmie spoliehať pri zadržiavaní cestujúcich 
v pohybujúcom sa vozidle, pokiaľ nie sú označené ako vozidlá 
spĺňajúce požiadavky špecifikované v norme ISO 7176- 19: 2001 
alebo SAE J2249. 

12. Bezpečnosť používateľa počas prepravy závisí od pozornosti 
osoby, ktorá zaisťovacie prostriedky zaistí, a mala by dostať 
príslušné pokyny a / alebo školenie o ich používaní. 

13. Vždy, keď je to možné, odstráňte a bezpečne odložte z 
invalidného vozíka všetky pomocné zariadenia, napríklad: 
barle, uvoľnené podsedáky a stolčeky. 
14. Kĺbové / zdvíhacie opierky nôh by sa nemali používať vo 
vyvýšenej polohe, keď sa prepravujú invalidný vozík a užívateľ a 
keď je invalidný vozík pripútaný  pomocou  zadržiavacích  
systémov. 

15. Opierky chrbta by sa mali vrátiť do zvislej polohy.           

16. Ručné brzdy musia byť pevne zabrzdené.       

17. Zadržiavacie systémy by mali byť namontované na stĺpik „B“ 
vozidla a nemali by byť držané ďalej od karosérie komponentmi 
invalidného vozíka, ako sú lakťová opierka alebo kolesá.

           
           

    

POZNÁMKA: Breezy Style je vhodný na použitie ako sedadlo vo 
vozidle, iba ak je prepravná súprava namontovaná na zadnom 
ráme. Pre Veľkú Britániu je táto súprava vybavená ako 
ŠTANDARDNÁ, ale pre ostatné krajiny je táto súprava MOŽNÁ a 
musí byť vybraná z objednávkového formulára.

              
             

             
           

 NEBEZPEČENSTVO!

• 

• 

Obr.B

Preprava

Ak sa toto odporúčanie ignoruje, hrozí vážne zranenie alebo 
smrť! 

Invalidný vozík zaistený vo vozidle nezabezpečuje rovnakú úroveň 
bezpečnosti a zabezpečenia ako sedací systém vozidla. Vždy sa 
odporúča, aby užívateľ prešiel na sedenie vozidla. Uznáva sa, že 
to nie je vždy praktické, aby bol užívateľ premiestnený, a za týchto 
okolností, keď musí byť užívateľ prepravený na invalidnom vozíku, 
sa musia riadiť nasledujúcimi pokynmi: 

Pred použitím na prepravu cestujúceho vo vozidle musí byť 
prepravná súprava namontovaná na invalidný vozík.
Transportnú súpravu musí namontovať autorizovaný 
predajca Sunrise Medical.
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1. Zadržiavací pás panvy sa musí nosiť nízko cez prednú časť 
panvy tak, aby uhol panvového pásu bol v preferovanej zóne 30 až 
75 stupňov k horizontále. Je žiaduci strmší (väčší) uhol v 
preferovanej zóne, t.j. bližšie, ale nikdy nepresahujúci 75 °. (Obr. C)

2. Zadržiavací pás hornej časti trupu sa musí posúvať cez rameno 
a cez hrudník, ako je to znázornené na obrázku d a e) Zadržiavacie 
pásy sa musia nastaviť tak pevne, ako je to len možné, v súlade s 
pohodlím používateľa. Popruh bezpečnostných pásov sa počas 
používania nesmie skrútiť. Zadržiavací pás hornej časti trupu musí 
priliehať ponad rameno a cez rameno, ako je znázornené na 
obrázkoch D a E.

            
        

          
  

         
            

        

3. Upevňovacie body k vozíku sú vnútorný predný bočný rám 
tesne nad kolieskom a zadný bočný rám. Popruhy sú upevnené 
okolo bočných rámov v priesečníku horizontálnych a vertikálnych 
rúrkových rámov. (Pozri obrázky G-H).

             
             

           
     

4.Symbol zviazania (obr. F) na ráme pre invalidný vozík označuje 
polohu bezpečnostných pásov pre invalidný vozík. Popruhy sa 
potom napnú po namontovaní predných popruhov na zaistenie 
invalidného vozíka.

            
           

           

       

1. Umiestnenie predných a zadných štítkov na zavesenie (
Obr.G - H).

Minimálna hmotnosť užívateľa 22 kg:

            
           

           
     

          
         

         
           

          
            

            
     
          

         
 

PREPRAVA >>>

Obr. D

Obr. EObr. C

PREFEROVANÁ 
ZÓNA

Obr. F Obr. H

Obr. G

Pokyny pre pripútané osoby:

Umiestnenie uväzovacích prostriedkov invalidného vozíka na 
invalidnom vozíku:

Ak je prepravovaným používateľom dieťa s hmotnosťou menej ako 
22 kg a príslušné vozidlo má menej ako osem (8) cestujúcich, 
odporúča sa, aby boli prevedené do detského zadržiavacieho 
systému vyhovujúceho predpisu UNCE 44 (CRS).
Tento typ zadržiavacieho systému poskytuje účinnejší 
zadržiavací systém pre cestujúcich ako konvenčný zadržiavací 
systém pre cestujúcich s 3 bodmi a niektoré systémy PRS tiež 
obsahujú ďalšie posturálne podpery, ktoré pomáhajú udržiavať 
polohu dieťaťa pri sedení.
Rodičia alebo poskytovatelia starostlivosti môžu za určitých 
okolností zvážiť možnosť, aby ich dieťa zostalo na vozíku počas 
prepravy z dôvodu kontroly polohy a pohodlia, ktoré poskytuje 
zariadenie na vozíku.
Za týchto okolností odporúčame, aby posúdenie rizika vykonal váš 
zdravotnícky pracovník a príslušné kompetentné osoby.
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Obr. 1.0

Obr. 2.0

• Invalidný vozík by sa mal pritlačiť k stene 
alebo k pevnému kusu nábytku;

 

• Brzdy by mali byť zapnuté; 
• Stupátka by mali byť sklopené ;
• Používateľ sa potom môže spustiť do vozíka; 
• Podložky by sa potom mali zatlačiť nadol a 
chodidlá na nich by mali spočívať pred 
popruhmi na chodidlá.

• Brzdy by mali byť zapnuté;
• Sklopné  stupátka  by mali  byť  sklopené ;      
• Pomocou  ruky  spočívajúcej  na  lakťovej 
opierke  by  sa  osoba  mala  mierne  ohnúť 
dopredu , aby priviedla  telesnú hmotnosť  na 
prednú  časť  sedadla  a obe  nohy  nechať 
pevne  na  zemi , jednu  nohu  viac  dozadu , 
zatlačte nahor do zvislej polohy.

 

  
 VAROVANIE!

Obr. 4.0

Obr. 5.0

Zatlačte na trubku sedacej časti (
pozri obrázok). Váš invalidný vozík 
sa potom rozloží. Rúru sedadla teraz 
zacvaknite na miesto v sedle 
sedadla. To je možné dosiahnuť 
miernym prevrátením vášho 
invalidného vozíka, pretože to 
znamená, že sa váha rozloží na 
jedno zo zadných kolies. Dávajte 
pozor, aby ste si nezachytili prsty v 
zostave priečnej trubice. Namontujte 
sedačku (Obr. 2.0).

Rýchloupínacie osky pre zadné kolesá (Obr.3.0)

  
     

    
       

 POZOR!

       
        

         
        

     
 

 

Obr. 3.0

1

             
             

              
           

          
           
            

   

Možnosti – Hĺbka sedu

Obr. 6.0

1

2

Manipulácia

Skladanie
Najskôr vyberte sedák a poťah 
zadného sedadla z invalidného vozíka 
a vyklopte dosku (plošinu) alebo 
jednotlivé opierky nôh.
Chyťte popruh alebo trubky sedacej 
časti v strede, zozadu a potiahnite 
smerom nahor. Invalidný vozík sa 
potom zloží. Ak chcete skladací vozík 
sklopiť tak, aby bol čo najmenší, 
napríklad aby ste ho umiestnili do auta, 
môžete opierky na nohy odstrániť (v 
závislosti od modelu). Za týmto účelom 
ich otvorte zvonku a sklopte stupačku 
do strany. Potom musí byť opierka nôh 
vytiahnutá iba z trubky prijímača (Obr. 
1.0).
Preprava

Na presunutie mobilnej zdravotníckej pomôcky by sa mal zložený 
invalidný vozík zdvíhať pridržaním prednej časti krížovej konzoly 
a tlačných rukovätí.

Rozkladanie

Preprava invalidného vozíka
Pri preprave neobsadeného invalidného vozíka 
vo vozidle by mal byť vozík uviazaný alebo 
pripútaný.

Po demontáži zadných kolies bude              
vozík čo najkompaktnejší.
Zadné kolesá sú vybavené           
rýchloupínacími oskami. Kolesá tak                
môžu byť namontované alebo              
odstránené bez použitia nástrojov.
Ak chcete koleso vybrať,                    
jednoducho stlačte tlačidlo rýchleho        
uvoľnenia na náprave (1) a                     
vytiahnite ho.

Pri vkladaní nápravy do rámu držte stlačené 
tlačidlo rýchleho uvoľnenia na náprave, aby ste 
namontovali zadné kolesá. Uvoľnením tlačidla 
zablokujte koleso na svojom mieste. Tlačidlo 
rýchleho uvoľnenia by malo zaskočiť späť do 
pôvodnej polohy.

Samostatné nastupovanie na invalidný vozík (
obr. 4.0)

Samostatné vystupovanie z 
invalidného vozíka (obr. 5.0)

Keď stojíte, nestojte na stupačkách, inak sa invalidný vozík prevráti. 
Je ľahšie a bezpečnejšie dostať sa na invalidný vozík, ak odklopíte 
stupačky nahor alebo nabok alebo ich úplne vyberiete z vozíka 
preč.

HĹBKA SEDU
Odstránením úchytiek (1) je možné jednotku priečnej vzpery (2) 
posúvať pozdĺž rámu, ktorý potom mení hĺbku sedadla (v závislosti 
od polohy zadných trubiek).

Dbajte na to, aby svorky (1) zapadli do určených otvorov pre rám.

Aby sa rám udržal čo najkompaktnejší, je možné hĺbku sedadla 
upraviť aj pomocou zadných trubíc (410 - 460 mm v krokoch po 25 
mm). Za týmto účelom odskrutkujte skrutky (1 a 2) na konzole 
zadnej trubice. Odmontujte kolesá a podrúčky a skontrolujte, či je 
priečna vzpera v požadovanej polohe (priečne vzpery stlačte podľa 
vyššie uvedeného popisu). Presuňte zadné rúrky do požadovanej 
polohy a dotiahnite všetky skrutky. Rúrku prijímača pre lakťové 
opierky posuňte do požadovanej polohy (Obr. 6.0).
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 POZOR!

 POZOR!

     
     

         
       

      
     

      
     
      

  

 POZOR!

• Opotrebovaným dezénom pneumatiky
• Tlakom vzduchu v pneumatikách, ak je 
príliš nízky
• Mokrými pneumatikami
• Nesprávne nastavenými brzdami

 
POZOR!

      
      

   

Obr. 9.0

Možnosti - Stupačky

Stupačky:       
      

 
Dĺžka holene:

       
      

     
     

      
     

     
      

          

  
Opierky nôh a sklápanie

  
Opierky nôh sa dajú vyklopiť                                                 
dovnútra pod popruhom sedadla                                                
alebo smerom von. Pri montáži                                                           
opierok nôh musia stupačky                                               
smerovať dovnútra alebo von. Potom                                                 
otočte stupačky dovnútra, až kým                                                    
nezaklapnú na miesto. Pri vyberaní                                               
potiahnite páku (1), sklopte podnožku                                                                      
smerom dovnútra alebo von a potom                                    
zdvihnite stupačku smerom von.                                                  
Uistite sa, že je opierka správne                                                    
zaistená (Obr. 12.0).

    
      
     

     
      

       
       
     

       
       

  

 POZOR!
• Opierky nôh sa nesmú používať na zdvíhanie alebo prenášanie 
invalidného vozíka.
• Pri nastupovaní alebo vystupovaní z invalidného vozíka 
nepoužívajte stupačky. Tie by sa mali vopred sklopiť alebo by sa 
mala stupačka nôh vyklopiť čo najviac von.

 
             

           
       

Obr. 12.0
1

Obr. 11.0

1

Obr. 7.0

Obr. 8.0

18 MM

Obr. 10.0

1

Možnosti- Brzdy

Brzdy kolies
Váš invalidný vozík je vybavený dvoma 
brzdami kolies. Montujú sa priamo na 
pneumatiky. Pre zaistenie zatlačte 
obidve brzdové páky dopredu proti 
dorazom. Ak chcete brzdy uvoľniť, 
potiahnite páčky späť do pôvodnej 
polohy.
Brzdný výkon sa zníži s:

Brzdy neboli navrhnuté na použitie ako 
brzdy pre pohybujúci sa invalidný vozík. 
Brydz by sa preto nikdy nemali používať 
na brzdenie pohybujúceho sa 
invalidného vozíka. Na brzdenie vždy 
používajte obruče. Dbajte na to, aby 
medzera medzi pneumatikami a 
brzdami vyhovovala daným 
špecifikáciám. Pre opätovné nastavenie 
uvoľnite skrutku a nastavte 
zodpovedajúcu medzeru. Potom skrutku 
znova utiahnite (Obr. 7.0 8.0).

Po  každom  nastavení  zadných 
kolies  skontrolujte  medzeru 
blokovania  kolies  a  v prípade 
potreby ju znova nastavte.

Predĺženie brzdovej páky
Predĺženie brzdovej páky je 
možné odstrániť alebo sklopiť 
nadol. Dlhšia páka pomáha 
minimalizovať úsilie potrebné na 
nastavenie bŕzd (Obr.9.0).

Montáž brzdy príliš blízko ku kolesu 
bude mať za následok vyššiu 
námahu pri jej prevádzke. Môže to 
spôsobiť zlomenie brzdovej páky!

Opieranie sa o predĺženie brzdovej páky počas prevozu spôsobí 
zlomenie páky! Striekajúca voda z pneumatík môže spôsobiť 
poruchu zámku kolies.

Bubnové brzdy
Bubnové brzdy umožňujú bezpečné a 
pohodlné brzdenie pre obsluhu. Môžu 
sa tiež nastaviť pomocou blokovacej 
páky (1), aby sa zabránilo 
samovoľnému pohybu. Páčka musí 
počuteľne zaskočiť na svoje miesto. 
Bubnové brzdy nie sú ovplyvnené 
tlakom vzduchu vo vnútri pneumatík. 
Keď je bubnová brzda nastavená, váš 
invalidný vozík sa nemôže pohybovať 
(Obr. 10.0).

Bubnové  brzdy  môžu  nastavovať  iba  autorizovaní 
predajcovia.

Stupačky sa dajú vyklopiť, aby sa                                          
uľahčilo premiestnenie na / z vozíka.

Pre používateľov s dlhšími nohami                                                
sa môže podpera nôh znížiť na                                              
vhodnú úroveň pomocou skrutiek (1).                                    
Uvoľnite skrutky, zatlačte trubky                                                    
do požadovanej polohy a potom                                               
skrutky znovu utiahnite (pozri časť o                                    
krútiacom momente). Medzi                                               
stupačkamii a podlahou musí byť                                                
vždy minimálna medzera 25 mm (Obr. 11.0).
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 POZOR!

• Pri  zdvíhaní  alebo  spúšťaní  opierky  nôh  udržiavajte  ruky 
mimo  nastavovacieho  mechanizmu  medzi  rámom  a 
pohyblivými časťami podpery.

 

• Opierky na nohy by sa nemali používať na zdvíhanie alebo   
prenášanie invalidného vozíka.
 

• Riziko zachytenia prstov!
 

• Pri posúvaní stupačky nahor alebo nadol nedávajte prsty do 
nastavovacieho mechanizmu medzi pohyblivými časťami 
stupačky.

 

 POZOR!

       

(Obr.17).
Podpera  pri  amputáciách 
môže byť nastavená v každom 
smere podľa potreby.

Predné kolieska, vidlice

• Pohyb kolesa vpred a / alebo vzad nebol správne nastavený.
• Uhol kolieska nebol správne nastavený.
• Tlak vzduchu v kolieskach a / alebo zadných kolesách je 

nesprávny; kolesá sa neotáčajú plynulo. 

 
 POZOR!

Možnosti - Predné kolieska 
(Obr. 13.0-15.0)

Nastavenie výšky:

POZOR!

Nastavenie uhla:

      
     

       
       

        
        

 

Obr . 13.
0

1

2

Obr. 14.0

3
Obr. 15.0

Obr.17.0

Obr.16.0

4

5

6

Možnosti - Polohy predného kolieska

1. Ozubená podložka    2. Púzdro vidlice     3. Plastový prstenec    4. Adaptér
vidlice

  
5. Podložka    6. Skrutka  7. Imbusový kľúč 

1

Obr. A
Vyberte polohu nastavenia ozubenej podložky & Hand.(LH/RH)
A1-strana A (poz.1 ,Poz.2)
A2-strana B (poz.3 ,Poz.4)

Poznámka 1:(pozrite si tabuľku konfigurácie od výrobcu, 
aby ste si vybrali polohu nastavenia výšky sedadla)

Strana A

A1

Strana B

Ozubená podložka vľavo (L)

Obr. A

Možnosť zdvihnutia stupačiek

Pri  vyberaní  potiahnite  páku  (1), 
vyklopte  stupačku  smerom  von a 
potom  zdvihnite  opierku  nôh 
smerom von.

Dĺžku holene je možné plynulo 
nastaviť uvoľnením skrutky (2). 
Nastavte vhodnú výšku a znova 
dotiahnite skrutku.

Vzdialenosť medzi stupačkou a 
vozovkou musí byť najmenej 40 
mm.

Jednou rukou zatlačte páku (3) 
smerom nadol a druhou rukou 
podopierajte stupačku, aby sa 
bremeno zložilo. Keď sa dosiahne 
vhodný uhol, pustite páku a 
opierka sa zaistí do jednej z 
predvolených polôh.

Nastavenie lýtkovej podložky
Lýtková podložka sa nastavuje                                                         
nasledovne: 
Výška: Otvorte čap (4 Obr.16.0) a                                                                    
posuňte upínací kus do požadovanej                                                     
polohy. Otočením upínacieho kusu                                                              
sa dá nastaviť aj uhol.
Hĺbka: Otvorte čap  (5)  a   lýtkovú podložku                                               
posuňte do požadovanej polohy. 
Šírka: Otvorte skrutku (5) a rozpery (6)                                              
umiestnite za podložku, aby ste dosiahli                                                    
požadovanú polohu.

Vždy  sa  uistite , že  sú  upevňovacie  prvky 
bezpečné.

Podpera pri amputáciách

Invalidný vozík sa môže mierne vychýliť doprava alebo doľava, 
alebo sa kolieska môžu kolísať. Môže to byť spôsobené týmto:

Ak kolieska nie sú správne nastavené, vozík sa nebude pohybovať 
po priamke. Kolieska by mali byť vždy nastavené autorizovaným 
predajcom. Kolesá sa musia nastaviť a brzdy sa musia skontrolovať 
vždy, keď sa zmení poloha zadného kolesa. Výška sedadla je 
určená polohou kolieska a zadného kolesa. Výška sedadla sa dá 
nastaviť zmenou polohy zadných kolies a koliesok (pozri maticu 
výšky sedadla na strane 14).

Po nastavení výšky sedadla musia byť všetky skrutky znovu 
dotiahnuté a musí byť znovu nastavená brzda.

Popis súčiastok

Smer vľavo
Smer vľavo
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Výškovo nastaviteľná chrbtová 
opierka
  
Výšku operadla je možné nastaviť 
do 3 rôznych polôh. Uvoľnite a 
vyberte skrutku (1) a posuňte 
podušku do požadovanej polohy. 
Dotiahnite skrutky znova(Obr.19.0).

(Obr.18.0).

 (Obr.20.0).

 VAROVANIE!

Obr. 20.0

Obr.18.0

Obr. B

Vložte ozubenú podložku     , do púzdra vidlice       .

B1- smer ozubenej podložky  1       sa musí zhodovař so smerom  púzdra 
vidlice    

B2- číslo nastavenia ozubenej podložky musí zodpovedať referencií puzdra vidlice. 

B3- vsuňte skrutku cez ozubenú podložku               a cez otvor púzdra vidlice.

B1

1

Obr. B

Obr. C

Vložte plastový prstenec 3 ,    do adaptéra vidlice                     4

Obr. C

Obr. D
Pripojte “C” zostavu, k ozubenej podložke.

D1- Šípka adaptéra vidlice  sa musí zhodovať s referenciou na 
koliesko.

    

CASTOR REFERENCE

D1

Obr. D

Obr. E

S dlhým imbusovým kľúčom (nº6) 7  , utiahnite skrutku        6  ,do 
adaptéra vidlice     4 , podľa odporúčaného krútiaceho momentu.

Obr. E

Obr.19.0

1

1 2

2

5 2

ZHODA

4

Možnosti - Horizontálna poloha nápravy

Možnosti - Chrbtová opierka

Náprava môže byť nastavená 
dopredu, aby sa dosiahla 
lepšia manévrovacia 
schopnosť, alebo dozadu, aby 
sa dosiahla väčšia stabilita

Čím je rázvor kolies väčší, tým 
je väčšia bezpečnosť proti 
prevráteniu invalidného vozíka.

Sklopenie na polovicu
Rozloženie operadla:  
Ak chcete operadlo postaviť do 
zvislej polohy, posúvajte rukoväte 
nahor a dopredu, až kým 
nezacvaknú.

Pri sklápaní operadla držte prsty a iné predmety mimo skladacieho 
mechanizmu, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu majetku.
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Možnosti – bočnica

 
    

        
        

       
      

1
2Obr. 23.0

Obr. 24.0

3
     

       
      

      
      

       
     
   

      
      

     
      

      
       
     

        
      

           
  

 POZOR:

• Na zdvíhanie alebo prenášanie invalidného vozíka sa nesmú 
používať bočné chrániče ani podrúčky.

  

• Pri použití 24" zadného kolesa sa musí lakťová opierka 
posunúť o úroveň vyššie.

              
 

1
2

Obr. 25.0

 POZOR:

• Na zdvíhanie alebo prenášanie invalidného vozíka sa nesmú 
používať bočné chrániče ani podrúčky.

  

• Pri nastavovaní výšky podložky rúk dávajte pozor na prsty.           

 
(

Nastaviteľný uhol 
operadla 0° - 30°)

    
    

Obr. 22.0

1

Obr. 26.0

1 2

3

Obr. 27.0

1

   
            

    

 
Nastavenie výšky:

 
         
          

           
     
          

 

Pozícia podložky:

    
           
           

  

  
          

          

Sklopenie chrbtovej opierky:
Operadlo sa dá sklopiť, aby sa 
uľahčilo uskladnenie invalidného 
vozíka, (Obr. 22.0).

 POZOR!

Ak chcete operadlo sklopiť, postavte sa za invalidný vozík a stlačte 
dve malé páčky (Obr. 21.0) umiestnené na oboch stranách 
operadla (tesne nad lakťovými opierkami). Sklopte operadlo dolu.

Obr. 21.0

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ OPIERKY

       
       

      
       

         Ak chcete úplne odstrániť bočný kryt, stlačte páku (2). Pri 
montáži bočného ochranného krytu sa musí páka (2) tiež 
potiahnut '.          

    
Vždy sa uistite, že bočný kryt správne zapadol do 

prijímača. (Obr.  28.0)

Obr. 28.0 1

2

Nepracujte pri záťaži, pretože to                                                 
môže spôsobiť zlomenie páky.  

Potiahnutím obidvoch pák k 
sebe (1) môžete operadlo 
uvoľniť a potom posuňte do 
požadovanej polohy.

Po uvoľnení  obidvoch  pák (1) 
sa operadlo automaticky zaistí 
na svojom mieste (Obr. 22.0).

Štandardný bočný chránič, 
vyklopiteľný, odnímateľný s 
krátkymi alebo dlhými lakťovými 
opierkami

Bočný kryt so zaoblenými prednými 
okrajmi vám umožní vstať blízko 
stola. Ak chcete lakťovú opierku 
vyklopiť nahor, stlačte páku (1) tak, 
aby sa uvoľnil bočný kryt             
(Obr. 23.0 a 24.0).

Výšku lakťovej opierky (2) je 
možné nastaviť umiestnením 
dištančnej konzoly do rôznych 
polôh. Za týmto účelom uvoľnite 
skrutky, posuňte dištančnú 
konzolu a skrutky znova 
dotiahnite. Dĺžka lakťovej 
opierky sa dá nastaviť 
uvoľnením skrutiek (3), potom 
lakťovú opierku posuňte do 
požadovanej polohy a skrutky 
znova utiahnite (Obr. 24.0).

Bočný chránič, vyklopiteľný, odnímateľný s krátkymi alebo 
dlhými lakťovými opierkami, výškovo nastaviteľný
Lakťová opierka sa dá výškovo nastaviť nasledovne. Páku posuňte 
nadol a lakťovú opierku posuňte do                                    
požadovanej výšky. Uvoľnite páku a                                               
zatlačte lakťovú opierku nadol, až kým                                  
nebudete počuť kliknutie na miesto.                                             
Vždy skontrolujte, či sú bočné ochranné                                       
kryty správne na svojom mieste. Ak                                          
chcete lakťovú opierku vyklopiť nahor,                                       
stlačte páku (1) tak, aby sa uvoľnil                                               
bočný kryt.
Dĺžku lakťovej opierky môžete nastaviť uvoľnením skrutiek (2), 
zatlačte lakťovú opierku do požadovanej polohy a potom skrutky 
znova utiahnite (Obr. 25.0).

Nastaviteľná výška lakťovej opierky
Inštalácia: Zasúvajte rameno do prijímača umiestneného na 
ráme invalidného vozíka, až kým sa nezastaví

Vysuňte stĺpik opierky rúk z prijímača. Upravte polohu konzoly 
nastavenia výšky (1) odstránením skrutky (2) a jej posunutím do 
požadovanej polohy. Zaskrutkujte skrutku a utiahnite ju. Zasuňte 
opierku rúk späť do prijímača (Obr. 26.0).

Poloha  lakťovej  opierky  sa dá nastaviť  odskrutkovaním  skrutiek    
(3) a posunutím  podložky  do  požadovanej  polohy . Utiahnite 
skrutky, (Obr. 26.0).

Nastavenie prijímača lakťovej opierky 
Tesnosť prijímača lakťovej opierky sa dá nastaviť (utiahnuť / 
uvoľniť) pomocou 2 skrutiek (1) - (Obr. 27.0).

Na nastavenie výšky potiahnite páku (1) a                      
lakťovú opierku posuňte do požadovanej                             
výšky. Potom skontrolujte, či je páčka (1)                      
zaistená späť na svoje miesto. Demontáž                         
lakťovej opierky sa vykonáva rovnakým                     
spôsobom.
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Možnosti - Koliečko proti preklopeniu

Obr. 29.0

1

30-50mm

 NEBEZPEČENSTVO!

• Pred použitím invalidného vozíka skontrolujte, či je 
opotrebovaný panvový pás.
 

•
 

Panvový pás sa musí denne kontrolovať, aby ste sa uistili, 
že na ňom nie sú žiadne prekážky alebo nepriaznivé 
opotrebenie.

 

• Pred použitím vždy skontrolujte, či je panvový pás správne 
zaistený a nastavený. Ak je popruh príliš voľný, môže 
spôsobiť skĺznutie používateľa a riziko udusenia alebo 
spôsobiť vážne zranenie.

 

Panvový zadržiavací pás

Panvový pás nastavte podľa potrieb používateľa nasledujúcim spôsobom:

Voľný pás 
posúvajte späť 
cez závit spony a 
posúvače.
Uistite sa, že pás 
nie je zavinutý v 
závite spony.  

Obr. 30.0 Obr. 31.0

Koliečka proti preklopeniu poskytujú                                         
neskúseným používateľom ďalší                                       
bezpečnostný prvok, keď sa ešte                                                  
stále učia, ako ovládať svoj invalidný                                              
vozík. Zabraňujú prevráteniu                                                 
invalidného vozíka dozadu                                                                  
(Obr. 29.0).

Zatlačením na uvoľňovacie tlačidlo (1)                                                
sa môžu bezpečnostné kolesá nastaviť smerom hore alebo odobrať. 
Medzi trubicou a zemou musí byť vždy medzera medzi 30 mm a 50 
mm.

Pri jazde nahor a nadol, veľké prekážky (napríklad obrubník) musíte 
vyklopiť bezpečnostné kolesá smerom nahor, aby sa zabránilo ich 
dotyku so zemou. Potom otočte bezpečnostné kolesá späť do 
normálnej polohy.

VAROVANIE!
Nesprávne

 
nastavenie

 
koliečok

 
proti

 
preklopeniu

 
zvyšuje

 
riziko

 zasunutia
 

hrotov
 

dozadu.

Panvový pás je pripevnený k invalidnému vozíku, ako je to 
znázornené na obrázkoch. Bezpečnostný pás má dve 
polovice. Sú namontované pomocou existujúcej prídržnej 
skrutky sedla pripevnenej cez očko na páse. Pás je vedený 
pod zadnou časťou bočného panelu. (Obr. 30.0)

Nastavte polohu pásu tak, aby sa pracky nachádzali v strede 
sedadla. (Obr. 31.0)

Skrátenie  dĺžky 
pásu

Pre zväčšenie dĺžky pásu

Posuňte  voľný  pás  cez 
nastavovacie  prvky  a závit  pracky , 
čím získate väčšiu dĺžku pásu.
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Panvový zadržiavací pás >>>

Obr. 32.0 Obr. 33.0

Údržba:
          

        

Možnosti – Ovládanie jednou rukou
Ovládanie jednou rukou (Obr. 36.0 - 37.0)

 

Obr. 37.0

Obr. 36.0

Terapeutický stolík 

Držiak barlí

VAROVANIE!

Možnosti - Držiak barlí

Možnosti - Terapeutický stolík

Obr. 34.0

Obr. 35.0

 

Zapnutiep pracky: Uvoľnenie pásu: 

 VAROVANIE!

• Ak máte pochybnosti o používaní a prevádzke panvového 
pásu, požiadajte o pomoc svojho lekára, predajcu 
invalidného vozíka, opatrovateľa alebo sprievodcu.

 

• Ak chcete dodatočne namontovať panvový pás, obráťte 
sa na autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

 

•  Panvový  pás  sa  musí  skontrolovať  každý  deň , aby  sa 
zabezpečilo  správne  nastavenie  a  bez  akýchkoľvek 
prekážok alebo nepriaznivého opotrebenia.

 

• Sunrise Medical nepodporuje prepravu osôb vo vozidle, ktor
používajú tento panvový pás ako spôsob zadržania.

 

Po upevnení skontrolujte medzeru medzi zadržiavacím pásom 
panvy a používateľom. Pri správnom nastavení by nemalo byť 
možné vložiť viac ako rovnú ruku medzi panvový pás a 
používateľa. (Obr. 32.0)

Panvový pás by mal byť pripevnený tak, aby sedel v uhle 45 
stupňov naprieč panvou používateľa. Pri správnom nastavení by 
mal byť užívateľ vo zvislej polohe a čo možno najviac dozadu. 
Panvový pás by nemal užívateľovi umožniť skĺznuť dole na 
sedadle. (Obr. 33.0)

Pevne zatlačte sponu do 
samičej spony.

Pritlačené exponované strany 
samčej pracky zatlačte a jemne 
odtiahnite smerom do stredu.

Ďalšie informácie o preprave nájdete v tranzitnej 
brožúre Sunrise Medical.

Pravidelne kontrolujte panvový pás a zabezpečovacie 
komponenty, či nie sú poškodené alebo rozstrapkané. V 
prípade potreby vymeňte.

 VAROVANIE!
Panvový pás by sa mal nastaviť tak, aby vyhovoval koncovému 
používateľovi, ako je uvedené vyššie. Sunrise Medical odporúča, 
aby sa pravidelne kontrolovala dĺžka a upevnenie pásu, aby sa 
znížilo riziko, že konečný užívateľ neúmyselne znovu nastaví 
pás na nadmernú dĺžku.

Toto zariadenie umožňuje 
prepravu bariel priamo na 
invalidnom vozíku. Má slučku na 
suchý zips na pripevnenie bariel 
alebo iných pomôcok (Obr. 34.0).

Nikdy sa nepokúšajte počas 
pohybu odstraňovať barle alebo 
iné pomôcky.

Podnos poskytuje plochý povrch pre väčšinu aktivít. Pred použitím 
podložky ju musí autorizovaný predajca najprv prispôsobiť šírke 
sedadla. Počas tohto nastavenia musí užívateľ sedieť na 
invalidnom vozíku (Obr. 35.0).

Maximálne zaťaženie: 40 kg

Na posunutie vozíka priamo vpred sa musia použiť obe držadlá. Ak 
chcete sklopiť invalidný vozík, odpojte teleskopickú lištu stlačením 
uvoľnenia smerom dovnútra (1). Ak chcete kolesá zložiť, potiahnite 
uvoľňovacie tlačidlo (2).

POZOR!

Vždy skontrolujte, či sú spoje správne nastavené, aby ste 
predišli zraneniam.
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Možnosti - Stabilizačná tyč
ULOŽENIE STABILIZAČNEJ TYČE
Pred sklopením vozíka odkrúťte 
hviezdicový úchyt (1) a 
stabilizačnú tyč (2) odklopte.

NEBEZPEČENSTVO!

• Pred použitím invalidného vozíka                
sa uistite, že sú stabilizačná tyč a 
hviezdicové úchyty na svojom mieste            
a či sú správne dotiahnuté.

      
      

      
 

• Na  zdvíhanie  vozíka  nikdy  nepoužívajte 
stabilizačnú tyč!
         

Obr. 38.0

1

2

Možnosti – Opierka hlavy
OPIERKY HLAVY

      
    

     
     

     
      

    

Obr. 39.0

PREPRAVNÉ KOLESÁ
Prepravné kolesá by sa mali používať                                   
všade, kde by bol váš vozík príliš široký,                                            
ak by sa použili zadné kolesá (napr.                                            
v lietadlách, autobusoch atď.). Po                                  
odstránení zadných kolies pomocou                              
rýchloupínacích náprav sa môžu                                     
prepravné kolesá okamžite použiť na                          
pokračovanie v jazde. Transportné kolesá                                   
sú namontované tak, aby boli cca.3cm nad                                                         
zemou keď sa nepoužívajú. Sú tak mimo                           
vozovky počas jazdy, keď sa vozík                                                                    
prepravuje alebo keď prekonáva prekážky                               (
napr. obrubníky, schody atď.) (Obr. 40.0).

 POZOR:

Možnosti – Prepravné kolesá

Pneumatiky a montáž

Pneumatiky a montáž 

        

           
           

           
           
           
             

           

            
           

               
          

            
            

Obr. 40.0

Ak chcete invalidný vozík znovu              
zložiť, obráťte vyššie uvedený postup                                                                                                                                                                                                                     
(Obr. 38.0).

Opierka hlavy sa dá zdvíhať a 
posúvať dopredu a dozadu. Za 
týmto účelom jednoducho 
povoľte skrutku, nastavte 
opierku hlavy do požadovanej 
polohy a utiahnite skrutku (pozri 
časť s krútiacim momentom)     
(Obr. 39.0).

Váš invalidný vozík nemá pri používaní prepravných kolies 
žiadne brzdy.

Pneumatiky sú sériovo montované z výroby.

Ak sa používajú pneumatiky, uistite sa, že ste udržiavali správny 
tlak v pneumatikách, pretože to môže mať vplyv na výkon 
invalidného vozíka. Ak je tlak vzduchu v pneumatikách príliš nízky, 
zvýši sa valivý odpor, čo si vyžaduje väčšie úsilie pri posúvaní 
vozíka dopredu. Nízky tlak v pneumatikách má tiež negatívny vplyv 
na manévrovateľnosť. Ak je tlak vzduchu v pneumatike príliš 
vysoký, mohla by prasknúť pneumatika. Správny tlak pre danú 
pneumatiku je vytlačený na povrchu samotnej pneumatiky.

Pneumatiky môžu byť namontované rovnakým spôsobom ako 
bežná pneumatika pre bicykle. Pred inštaláciou novej duše sa vždy 
uistite, že základňa ráfika a vnútro pneumatiky neobsahujú cudzie 
predmety. Po namontovaní alebo oprave pneumatiky skontrolujte 
tlak. Pre vašu bezpečnosť a pre výkonnosť invalidného vozíka je 
dôležité, aby sa udržoval regulačný tlak vzduchu a aby boli 
pneumatiky v dobrom stave.
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Štítok

• Sériové číslo
• Číslo objednávky
• Mesiac/Rok

XXX mm XXX mmMax.XX° XXX kg

XXXX.XX.XX Breezy Style X  XXXXXX

Názov produktu/SKU číslo.

Šírka sedu.

Hĺbka (maximálna).

Maximálne zaťaženie.

CE označenie

Užívateľská príručka.

Crash Test- testované pri náraze

Netestované na Crash Test

Sériové číslo.

VZOR

Breezy Style X

XXXX.XX.XX

Breezy Style X

Údržba a starostlivosť

KONTROLA BEZPEČNOSTI:

ÚDRŽBA:  

Pravidelne, najmenej raz ročne, skontrolujte opotrebovanie a 
poškodenie bŕzd. Skontrolujte, či fungujú správne a či sú ľahko 
použiteľné. Vymeňte brzdy, akonáhle sa objavia známky 
poškodenia alebo opotrebenia. Skontrolujte, či sú všetky skrutky v 
pravidelných intervaloch, najmenej raz ročne, bezpečne pripevnené 
(pozri časť o krútiacom momente). Všetky skrutky, ktoré sú 
rozhodujúce pre bezpečné používanie invalidného vozíka, majú 
bezpečnostné matice. Bezpečnostné matice by sa mali používať iba 
raz a po použití by sa mali vymeniť.

POZNÁMKA : Ak je zadané  nastavenie  krútiaceho  momentu , 
dôrazne  odporúčame  použiť  zariadenie  na meranie  krútiaceho 
momentu , aby  ste  skontrolovali , či ste  dotiahli  správny  krútiaci 
moment . Ak je váš invalidný  vozík  špinavý , používajte  iba jemné 
domáce  čistiace  prostriedky . Na  čistenie  čalúnenia  sedadla  a 
bezpečnostného pásu používajte iba mydlo a vodu.

 POZOR!

Štítok
Výrobný štítok je umiestnený buď na krížovej rúre alebo na p
riečniku rámu, ako aj na štítku v návode na použitie. Výrobný štítok 
uvádza presné označenie modelu a ďalšie technické špecifikácie. 
Uveďte nasledujúce informácie vždy, keď budete musieť objednať 
náhradné diely alebo uplatniť reklamáciu:

Maximálny  bezpečný  sklon  s namontovanými 
koliečkami  proti preklopeniu , závisí  od nastavenia 
invalidného  vozíka , držania  tela  a  fyzických 
schopností používateľa.

Dátum výroby

Ako užívateľ si ako prvý všimnete akékoľvek možné chyby. Preto 
odporúčame, aby ste pred každým použitím skontrolovali, či:

Tlak vzduchu v pneumatikách je správny.
Brzdy fungujú správne.
Všetky odnímateľné časti sú bezpečne pripevnené (napr. 
lakťové opierky, stupátka na opierkach nôh, rýchloupínacie 
nápravy ...).
Ak dôjde k poškodeniu  alebo chybe, obráťte  sa na autorizovaného 
predajcu.

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte v pravidelných intervaloch.
Pravidelne, najmenej raz ročne, skontrolujte opotrebovanie a 
poškodenie všetkých pneumatík. Vymeňte pneumatiky, akonáhle 
sa objavia známky poškodenia alebo opotrebenia.
Pravidelne, najmenej raz ročne, skontrolujte opotrebovanie a 
poškodenie sedačky a poťahu opierky. Vymeňte tieto položky, 
akonáhle sa objavia známky poškodenia alebo opotrebenia.
Pravidelne , najmenej  raz  ročne , skontrolujte  opotrebovanie  a 
poškodenie  všetkých  súčastí  rámu  a operadla . Vymeňte  tieto 
položky , akonáhle  sa  objavia  známky  poškodenia  alebo 
opotrebenia.

V závislosti od frekvencie a druhu použitia vám odporúčame, aby ste 
invalidný vozík pravidelne privádzali k autorizovanému predajcovi, 
najmenej však do jedného roka, aby ho nechal opraviť vyškolený 
personál.

Piesok , slaná  a morská  voda  môžu  poškodiť  ložiská  predných  a 
zadných  kolies . Po vystavení  týmto  prvkom  dôkladne  vyčistite  a 
osušte invalidný vozík.
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pneumatiky).
• Skontrolujte, či sa koleso ľahko otáča (ložiská, náprava).
• Skontrolujte, či sú uhly kolies správne nastavené a či sú v 

kontakte so zemou.

 

• Zaistite, aby sa ložiská koliesok vidlice voľne otáčali.

• Skontrolujte uhol predného kolieska.
• Skontrolujte, či sú všetky skrutky zaistené; v prípade potreby 

dotiahnite (pozri časť o krútiacom momente).

 

• Skontrolujte, či sa obe kolieska správne dotýkajú zeme. 

• Sedadlo vozíka je stále nové, to znamená, že čalúnenie sedadla 
alebo operadla je stále veľmi tuhé. To sa časom zlepší. 

 

•
 
           Nastaviteľné čalúnenie operadla je príliš tuhé. Uvoľnite ho 

zodpovedajúcim spôsobom.
Invalidný vozík vŕzga a hrká v ňom

   

• Skontrolujte, či sú všetky skrutky zaistené; v prípade potreby 
dotiahnite (pozri časť o krútiacom momente).

 
 

            
   

• Na miesta, kde sa pohyblivé časti navzájom dotýkajú, naneste 
malé množstvo maziva.

 
 

         
       

   

• Skontrolujte uhol, pod ktorým sú kolieska nastavené.       

• Skontrolujte, či nie sú poškodené alebo opotrebované všetky 
pneumatiky.

        

• Skontrolujte, či sú zadné kolesá nerovnomerne nastavené alebo 
upevnené.

           

POZNÁMKA: Ak vám bol invalidný vozík dodaný bezplatne, 
nemusí patriť vám. Ak sa to už vyžaduje, musíte sa riadiť pokynmi 
organizácie vydávajúcej invalidný vozík, aby ste im ho mohli vrátiť.

  
  

 

Riešenie problémov

Likvidácia / Recyklácia materiálov

Technické údaje

a) Požiadavky a skúšobné metódy pre statické, rázové a 
únavové pevnosti (ISO 7176-8)
b) Požiadavky na odolnosť proti vznieteniu v súlade s ISO 7176-
16 (EN 1021-1 / 2)

Technické špecifikácie

Celková šírka:
 ŠK  +180 mm

  ŠKS kolesami s bubnovou brzdou vrátane obručí  + 200 mm

Rozmery zloženého vozíka:
• so zadnými kolesami cca. 275 mm
• bez zadných kolies cca. 220 mm

Hmotnosť v kg:
• Prepravná hmotnosť (bez opierky nôh, kolies, bočnice) 8,2 kg
• Opierka na nohy (jednotka) 0.75 kg
• Bočnica (jednotka) 1.3 kg
• Kolesá (jednotka) 1.75 kg

Maximálna hmotnosť používateľa:
•  Breezy Style X / Style X Ultra do hmotnosti 125 kg

Invalidný vozík sa ťahá na jednu stranu

Predné kolieska sa začnú kývať

Zostava krížovej trubice nezapadne na svoje miesto v sedadle 
sedačky

Invalidný vozík je ťažké zložiť

Invalidný vozík sa začne kývať

Nasledujúce informácie opisujú materiály použité na invalidnom 
vozíku v súvislosti s likvidáciou alebo opakovaným recyklovaním 
invalidného vozíka a jeho balenia. Miestne nariadenia  o 
zneškodňovaní alebo recyklácii odpadu sa môžu vzťahovať na 
vozík, tieto by sa mali brať do úvahy pri likvidácií. (Môže to zahŕňať 
čistenie alebo dekontamináciu invalidného vozíka pred likvidáciou).

Hliník: Bočné rámy, podrúčky, rám, podnožky pod nohy.

Plast: Rukoväte, vidlice, trubicové zátky, predné kolieska, 
stupačky, lakťové opierky a 12 “koleso / pneumatika, kolesá, 
bočnice.

Balenie: polyetylénové vrecko s nízkou hustotou, kartónová krabica.

Poťah: tkaný polyester s PVC poťahmi a penou modifikovanou 
expandovaným spaľovaním.

Likvidácia  alebo  recyklácia  by sa mala  vykonať  prostredníctvom 
autorizovaného  zástupcu  alebo  autorizovaného  miesta 
zneškodnenia . Invalidný  vozík môžete  prípadne  vrátiť predajcovi 
na likvidáciu.

So štandardnými kolesami vrátane obručí

MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE: 125 KG

V súlade s normou EN12183: 2009 sú všetky uvedené časti (
čalúnenie operadla sedadla, opierka rúk, bočný panel ...) 
ohňuvzdorné podľa EN1021 časť 1/2.

Dynamický bezpečný sklon závisí od konfigurácie vozíka, od 
schopností používateľov a štýlu jazdy. Pretože užívateľské 
schopnosti a štýl jazdy nemožno vopred určiť, nie je možné určiť 
maximálny bezpečný sklon. Preto musí byť určený užívateľom za 
pomoci obsluhy, aby sa zabránilo prevráteniu. Dôrazne sa 
odporúča, aby neskúsení používatelia mali nainštalované 
kolieska proti preklopeniu. Invalidný vozík spĺňa tieto normy:
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