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Úvod 

 
Váţená zákazníčka, váţený zákazník, 
 
Veľmi nás teší, ţe ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok fy SUNRISE MEDICAL. Tento návod na pouţitie prináša mnohé tipy 
a nápady, takţe Váš vozík bude Vašim dôverným a spoľahlivým partnerom. 
Pojem VZŤAH k ZÁKAZNÍKOVI je pre nás dôleţitý: Chceme, aby ste boli „v obraze“ o aktuálnom vývoji v Sunrise Medical. 
Vzťah k zákazníkovi ale tieţ znamená: Plynulé, pokiaľ moţno nebyrokratické vybavovanie či sa jedná o náhradné diely, súčasti 
príslušenstv, alebo iba o otázky týkajúce sa Vášho vozíka. 
Ţelali ba sme si, aby ste s nami boli spokojní. Sunrise Medical pracuje neustále na ďalšom vývoji svojich výrobkov. Môţe preto 
dôjsť ku zmenám rozsahu dodávok, čo sa  týka formy, techniky, alebo  vybavenia. Z údajov a obrázkov v tomto návode 
na pouţitie nemôţu byť preto odvodzované ţiadne nároky. 
SUNRISE MEDICAL je drţiteľom certifikátu ISO-9001, ktorý zaručuje kvalitu našich výrobkov na všetkých stupňoch, od vývoja 
aţ k výrobe. 
Ak máte otázky týkajúce sa pouţitia, údrţby, alebo bezpečnosti Vášho vozíka, obráťte sa prosím písomne alebo telefonicky na 
zákaznícky servis SUNRISE MEDICAL.  
 
Letmo SK , s.r.o. 

 
974 04 Banská Bystrica 

Web: www.letmo.sk 
Linka zdarma: 0800 194 984 
Email: info@letmo.sk 
 
 

Výrobné číslo 

 
 
Výrobné číslo:  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………     ………………………………………………………… 
                   dátum odovzdania           razítko a podpis predajcu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váţený zákazník, 
 
v rámci zvyšovania Vašej spokojnosti sa snaţíme vyvíjať maximálne úsilie pre skvalitňovanie našich sluţieb. Napriek tomu sa 
môţe stať, ţe Vaše poţiadavky nemusia byť vţdy splnené podľa Vašich predstáv. Zaujíma nás preto Váš názor, nápad alebo 
pripomienka k práci našich zamestnancov. Všetko, čo by ste mi radi osobne povedali, napíšte prosím priamo na moju e-
mailovou adresu konatel@letmo.sk. 
 
Všetky kladné aj záporné ohlasy a postrehy sú pre mňa dôleţité a podnetné. 
 

Ďakujem Vám    
 
 
          Miroslav Zeman 
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Bezpečnosť 
Ak sa budete riadiť inštrukciami v tomto návode, nebudete mať starosti s uţíváním Vášho vozíka. Vozík nie je určený 
na pouţitie na ceste okrem prekračovania obrubníkov. 
 

Riadenie: 

Nemali by ste riadiť v plnej rýchlosti. Je nutné najskôr spomaliť pomocou joystiku alebo tlačítka rýchlosti. Toto je veľmi 
dôleţité, ak idete z kopca. Nedostatok pozornosti môţe viesť k prevrhnutiu vozíka. Vţdy skontrolujte, či je vozík vypnutý, kým 
z neho budete vysadať alebo do neho nasadať. Vţdy skontrolujte, či môţete ovládať všetky funkcie z pohodlnej polohy. Je 
nutné dávať pozor na drţanie tela, abyste si tak zaistili pohodlie. Pred jazdou vţdy skontrolujte, či je páčka volnobehu zaistená 
v správnej polohe. Dbajte na to, aby ste boli vţdy dobre viditeľný, Hlavne při zníţenej viditeľnosti. 
 

Núdzové brzdenie: 

Ak  je napájanie vypnuté pomocou páčky ON/OFF, brzdenie bude okamţité a úplné. Táto metóda brzdenia sa nedoporučuje 
okrem stavu núdze, pretoţe zastavenie je mimoriadne prudké.  
 

Obrubníky: 

Dávajte pozor na ďalších účastníkov premávky. Pamätajte si, ţe posledná vec, ktorú vodič auta očakáva, je vidieť vozíčkara 
schádzať  z obrubníka.  Pokiaľ si nie ste istí, neprechádzajte cestou, dokiaľ neskontrolujete, či nič nejde. Vţdy prechádzajte 
vozovku tak rýchlo, ako je to moţné, pretoţe sa môţu objaviť iné vozidlá. Nepokúšajte sa překročit, alebo zísť z obrubníka 
vyššieho neţ 10 cm. Nepokúšajte sa nabiehať na vysoké obrubníky, príkre svahy, alebo po ceste s velkým sklonom, riskujete 
tak spadnutie z vozíku alebo prevrhnutie. Nepokúšajte sa vyjsť na obrubník v blízkosti kanála, na nerovnomernom povrchu 
alebo po štrku. Neskúšajte zísť čelom vozíka z obrubníka vyššieho neţ 5 cm.  Nenabiehajte a neschádzajte z obrubníka 
so šikmým uhlom. Pristupujte jedine z uhlu 90°.  
 

Pneumatiky: 

Pneumatiky sa ojazdia podľe toho, ako moc je vozík pouţívaný.  Pravidelne ich kontrolujte, hlane ich tlak podľa inštrukcií 
v tomto návode.  Upozornenie: NIKDY NENAFUKUJTE pneumatiky vzduchovou hadicou na čerpacej stanici. 
 

Používanie voľnobehu: 

Túto funkciu pouţívajte iba v prípade, ţe potrebujete tlačiť vozík ručne z jedného miesta na druhé. Pamätajte si, ţe pri 
pouţívaní volnobehu je vypnutý brzdový systém.  
 

Bezpečnosť vozíka: 

Uţívateľia by nikdy nemali sedieť vo vozíku, pokiaľ cestujú v akomkoľvek dopravnom prostriedku. Len permanentne 
nainštalované sedačky v aute a bezpečnostné pásy poskytnú dostatočnú ochranu v nebezpečných situáciách. Keď sú vozidlá 
v chode, neobsadené vozíky by mali byť zaistené príslušnými prostriedkami. 
 

Mobilné telefóny a vysielačky: 

Pouţívanie mobilných telefónov alebo vysielačiek môţe vytvárať veľmi silné elektromagnetické pole. To môţe rušiť elektronické 
zariadenie vozíka. Pokiaľ je nutné pouţívať  mobilné telefóny alebo vysielačky, musí sa vozík zastaviť a vypnúť ovládanie 

predtým, neţ zapnete alebo pouţijete podobné zariadenie. 
 

Kontakt s vodou: 

Sneh alebo ľad môţu ovplyvniť výkonnosť Vášho vozíka. Nikdy nepouţívajte Váš vozík v bazéne alebo inom prúde vody. Pokiaľ 
Váš vozík zmokne, alebo ho umývate vodou, poriadne vozík čo najskôr vysušte. 
 

Príslušenstvo 

Stupačka: 

Zatlačte aretačnú páčku, aby ste mohli otočiť stupačku doľava alebo doprava. Pri odobratí stupačky z vozíka stlačte páčku, 
natočte stupačku do uhla 90° a zatiahnite nahor. 
 

Područky: 

Vloţte trubku područky do tuby a upevnite otočením páčky vpravo. 
 

Koliesko proti prevrhnutiu: 

Toto koliesko je namontované uţ v továrni. Koliesko je pripevnené k trubke rámu. Môţe byť odňaté stlačením svorky 
dovnútra. Pri nasadení pouţite opačný postup.  Ak je namontované koliesko proti prevrhnutiu, vozík sa môţe pri nájazde alebo 
schádzaní kríţiť s obrubníkom.  
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Prekračovač obrubníkov: 

Poloţte spojovací drţiak na niţšiu trubku rámu, zľahka ju pridrţte so šróbom a maticou pouţitím 5mm Allenova kľúča. Vloţte 
výztuţe do kaţdého drţiaka.  Vloţte výztuţe do drţiakov.  
 

Batérie: 

Oddeľte batérie od seba. Potom, čo sa uistíte, ţe spoje sú bezpečné, spojte najvzdialenejšiu batériu k ovládaniu. Aby ste 
odstránili kryt batérie, musíte odpojiť batériu od ovládania a od druhej batérie. Kryty  odstránite tak, ţe ich oddelíte od 
upevňovacích bodov. Vyberte ich z koľajničiek. 

 

Kolesá: 

Pokiaľ je nutné zloţiť jedno koleso (napr. kvôli jeho oprave pri defekte), postupujte nasledovne:    
              
Predné kolesá 

1. Pouţite 7mm allenov kľúč k odstráneniu vidlice. 
2. zloţte koleso. 
3. Keď je koleso opravené, postupujte opačným spôsobom. 

 
Zadné kolesá 

1. Pomocou šrobovákov odstráňte kryt osky.   
2. Uvolnite šrób  19mm šesťhranným nástrčným kľúčom.  
3. Zloţte koleso. Aţ je koleso opravené, postupujte opačným zpôsobom. 

 

Fixačný pás: 

Pokiaľ pouţívate fixačný pás, musíte ho upevniť k rámu (obr. 5 orig. návodu) 
 
 

Použitie manipulácíe s vozíkom 

 

Zloženie: 

Najskôr vyberte batérie a uistite sa, ţe stupátka sú vo vertikálnej pozícii. Uchopte uprostred poťah sedačky a ťahajte ho 
nahor, dokiaľ nie je vozík úplne zloţený.  
 

Rozloženie: 

Tlačte kríţ vozíka dolu, dokiaľ nie je  vozík úplne rozloţený. Umiestnite naspäť batérie. 
Poznámka: Nikdy nezdvíhajte vozík za područky, pretoţe sú odnímateľné a to by mohlo ublíţiť uţívateľovi alebo poškodiť 
vozík.  
 

Stupačky: 

Zvýšenie: Nadvihnite Vašu nohu a stlačte páčku stupačky. Vysuňte stupačku nahor a umiestnite ju do poţadovanej výšky, 
zacvaknutím páčky dostanete stupačku do poţadovanej polohy. Zníženie: Postupujte rovnakým spôsobom.  
UPOZORNENIE: Nie je  moţné nastaviť stupačky do najniţšej polohy, vyhnite sa tak stretu stupačky s kolieskom. Pri 
nastavovaní dávajte pozor, aby sa Vám ruky nedostali medzi rám a pohyblivé časti stupačky. Stupačky nie je moţné pouţívať 
ako nosné časti pri zdvíhaní alebo nosení vozíka s uţívateľom. 
Pre riadenie vozíka jednoducho pohnite joystikom v smere, akým chcete, aby vozík išiel. Čím ďalej ním pohnete, tým 
rýchlejšie vozík pôjde. Gombík reguluje výkon a rýchlosť. Pokiaľ joystik pustíte, automaticky sa zapnú brzdy a vozík sa 
zastaví. Je dôleţité zastaviť vozík predtým, neţ zmeníte smer jazdy spredu dozadu. Pred vystúpením vţdy vypnite Váš vozík. 
Pri riadení sa dívajte dopredu, nie na ovládanie. Zapamätajte si, ţe jedine praxou sa stanete kompetentným vodičom.  
 

Joystick: 

Váš vozík je riadený joystickom, ktorý udáva rýchlosť a smer. Čím viac je joystick vpredu, tým rýchlejšie vozík ide. Pokiaľ 
vrátite joystick do centrálnej pozície, spustia sa automaticky brzdy. Na rovnej zemi sa brzdná dráha rovná dĺţke vozíka. Na 
kopci to môţe byť o niečo viac. 
 

Ďalšie ovládače:  

Tlačítko Zapnuté/Vypnuté: Toto tlačítko zapojuje alebo odpojuje  elektronický systém, ktorý dodáva energiu do motorov. 
Nepouţívajte ho na zastavovanie vozíka okrem prípadu núdze, pretoţe také pouţívanie môţe vozík poškodiť.  
 

Merač batérie: 

Ukazuje, ţe vozík je napojený na el. prúd. Tieţ ukazuje chybné funkcie.  Počet blikajúcich svetielok ukazuje typ chyby. 
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Ukazateľ rýchlosti: 

Ukazuje maximálnu rýchlosť nastavenú na vozíku. Vozík má päť rýchlostí, prvá je najmenšia, posledná je najväčšia.  
 

Tlačítko zmenšenia rýchlosti: 

Zmenší maximálne nastavenú rýchlosť. 
 

Tlačítko zvýšenia rýchlosti: 

Zvýší maximálne nastavenú rýchlosť.  
Tlačítko trúbenia 
 

Merač batérie:  

Ak zostane tlačítko rozsvietené, znamená to, ţe je všetko v poriadku. Blikanie značí vzniknutú závadu. Pomalé a stále blikanie 
znamená, ţe batéria potrebuje nabíť. 
Pokiaľ tlačítko bliká kaţdú 2,5 sekundu, znamená to, ţe riadiaci systém je čiastočne deaktivovaný. To sa môţe stať v prípade, 
ţe vozík nebol  nejakú dobu pouţívaný. Pre aktiváciu vozík vypnite a znovu zapnite. 
 

Bezpečnostný spínač: 

Pre situácie, kedy by bol vozík preplnený, je do elektronického systému zabudované bezpečnostné zariadenie. Výkon motora 

je automaticky zníţený. Toto zariadenie sa zapojí iba za extrémnych podmienok, ako je opakované stúpanie po príkrych 
svahoch za veľmi vysokých teplôt. Tlačítko na obale batérie okamţite vyskočí a vozík zastaví. Tento bezpečnostný spínač bude 
znovu fungovať, keď ho zatlačíte späť. Do niekoľkých sekúnd budete schopný obnoviť normálnu rýchlosť. 
 

Svahy a šikmé plochy: 

Nasledujúe inštrukcie vysvetľujú, ako správne manévrovať na šikmých plochách a svahoch, zvlášť v smere schádzania. Pokiaľ 
zastavíte v svahu, pohnete sa pomaly a ak je to nutné, nakloňte sa dopredu, aby ste zníţili tendenciu predných koliesok sa 
zdvihnúť. Pri schádzaní je dôleţité nedovoliť vozíku prekročiť normálnu rýchlosť. Ovšem, najbezpečnejší smer je ísť z príkreho 
svahu pomaly a okamţite zastaviť, pokiaľ si nie ste istí smerom jazdy. Pokiaľ vozík zvyšuje rýchlosť, pohnite s páčkou joystiku 
smerom doprostred, aby ste spomalili, alebo úplne zastavte. Potom sa znovu  pohnite a nedovoľte, aby sa rýchlosť vozíka 
zvyšovala.  
Poznámka: Uistite sa, ţe automatické brzdy sú zapojené (volnobeh), keď idete do svahu alebo zo svahu. 
 

Premiestnenie: 

Vozík umiestnite vţdy blízko miesta, na ktoré sa chcete premiestniť. Je dôleţité mať vypnuté ovládanie, aby sa vozík pri 
presadaní nerozbehol. Odklopte područky. Vozík je vďaka svojej váhe vysoko stabilný. Behom presadania sa nevzpierajte na 
stupačkách. 
Odklopte páčku na strane kaţdého motora tak, ţe kolesá sú v pozícii volnobehu a volne sa otáčajú. Pokiaľ potrebujete tlačiť 
vozík s vypnutými motormi, odklopte páčku  oboch kolies.  
Keď sú páčky otočené dovnútra, riadiace koleso sa automaticky spojí s pohonom. Páčky otočte späť u oboch kolies. 
 

Batérie 

Nabíjanie batérií: 

Zapojte nabíjačku k ovládaniu vozíka a potom do zástrčky 230 V (+15-10%), 50Hz. Keď je nabíjačka zapojená k elektrickému 
napájaniu, rozsvieti sa červené svetlo. Po zapojení k ovládaniu sa rozsvieti ţlté svtlo. Aţ bliká zelené svetlo, znamená to, ţe 
nabíjanie je dokončené. Pokiaľ nie je nabíjačka spojená s ovládaním, toto nie je zásobené prúdom. Je moţné, ţe behom 
pouţívania sa kovový obal nabíjačky zahreje na vyššiu teplotu. 
 
 

Celková starostlivosť o batérie:  

Nedávjte na batérie ţiadne ťaţké predmety. Pokiaľ pokračujete v riadení napriek tomu, ţe je vozík skutočne nemobilný, 
zniţujete tým ţivotnosť batérií. 
Nikdy nenechávajte batérie úplne vybité. Batéria, ktorá zostáva nenabitá po dobu dvoch týţdňov, stráca určitou kapacitu a 
nemôţe byť neskôr obnovená. 

Batérie by mali byť vţdy plne nabité. 
Batérie nabíjajte jedine nabíjačkou určenou k Vášmu vozíku. Batéria potrebuje „dobu zábehu“  šest / dvanáct nabití a 
nedosiahne svojhoho maximálneho rozpätia do konca tejto doby. 
Je lepšie zníţiť uţívanie vozíka a dĺţku Vašich ciest dokiaľ nie sú batérie úplne „zabehnuté“. 
Doporučuje sa nabíjať batérie kaţdý deň po pouţití vozíka. 
Rozsah: Batérie majú rozsah dojazdu pribliţne 25 km, záleţí na váhe uţívateľa a na teréne. 
Nevystavujte batérie daţďu, vlhkosti, vysokým teplotám a ohňu. 
Kontrolujte stav batérií a ich spojenia, aby ste predišli rizikám ako napr. presakovanie. 
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Bezpečnostné zásady pre nabíjanie:  

Nabíjačka je navrhnutá iba na  pouţívanie vo vnútri. Nepouţívajte ju vonku alebo ju nevystavujte daţďu, snehu, mrholeniu a 
vlhkosti. 
Vhodné teploty pre nabíjanie batérií: od - 10°C do + 40 °C. 
Pouţívanie príslušenstva, ktoré nebolo dodané spoločností Sunrise Medical nebo není touto společností homologované, môţe 
vyústiť v nebezpečenstvo poţiaru, úrazu elektrinou alebo poranenie osoby. 
Uistite sa, ţe je kábel poloţený tak, aby naň  nikto nestúpil, neprešiel po ňom a nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku.  
Predlţovací kábel by nemal byť pouţívaný, ak nie je iná moţnosť. Pouţitie zlého predlţovacieho káblu by mohlo spôsobiť poţiar 
alebo úraz elektrinou. Ak musíte pouţiť predlţovací kábel, uistite sa, či kolíky zástrčky vyhovujú počtom, veľkosťou a tvarom 
kolíkov na nabíjačke a ţe kábel je správne zapojený.  
Nepouţívajte nabíjačku, pokiaľ je akokoľvek poškodená.Nechajte ju opraviť kvalifikovaným technikom. 
Nerozmontovávajte nabíjačku. Na opravu ju vţdy odovzdajte do továrne. Chybné nastavenie  by mohlo viezť k poţiaru a úrazu 
elektrinou. 
Nikdy neumiestňujte nabíjačku priamo na batériu, ktorá sa nabíja. 
Nikdy neumiestňujte nabíjačku na kobercový alebo mäkký povrch. Vţdy ju umiestňujte na tvrdý povrch. 
Vzhľadom k elektrickému obvodu nabíjačky, batéria môţe byť permanentne pripojená bez poškodenia 
 

Dôležité 

Nikdy nefajčite, nepohybujte sa blízko iskier a plameňov. 
Zvlášť dávajte pozor na kovové časti, aby nespadli na batériu, pretoţe iskra alebo skrat v batérii alebo inej elektrickej časti by 
mohol viezť k explózii. Pred zachádzaním s batériou odstráňte všetky Vaše kovové drobnosti. 
Ako náhradné batérie kupujte iba také, ktoré sú schválené spoločnosťou Sunrise Medical. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte 
dealera Sunrise Medial. 
 

Tlak v pneumatikách  

 
Je dôleţité kontrolovať pravidelne tlak v pneumatikách zároveň s ich opotrebovanosťou. Maximálny doporučený tlak 
v predných kolesách je 36 psi (2,5 baru), zatiţ čo pre zadné kolesá je to 40 psi (2,7 baru). Varovanie: Nikdy nepumpujte tlak 
v pneumatikách pri benzínových staniciach. Doporučuje sa pouţívať ručnú pumpu alebo regulátor tlaku (manometr). 
 

Prekračovač obrubníkov 

 
Nájazd na obrubník 
Choďte čelom k obrubníku při pomalej a rovnomernej rýchlosti. 
Keď prekračovač narazí na obrubník, mal by sa vozík pohybovať pomaly. Nízke obrubníky môţu byť prekročené zo zastavenej 
polohy.  
Nechajte pohon motora dostatočne zdvihnúť prednú časť vozíka tak, ţe sa presunie na obrubník. Potom spusťte trochu viac 
pohonu a zvýšte rýchlosť tak, aby riadiace kolesá prekročili obrubník plynule a bez prerušenia. Pokým to bude moţné, drţte 
joystik v smere dopredu. 
 
Schádzanie z obrubníka 
Pomaly a opatrne nacúvajte zadnými kolesami aţ na okraj obrubníka.  
Čo najpomalšie zíďte po zadných kolesách z obrubníka. Budete istejší, ak sa predkloníte dopredu, ale pokiaľ sa predkloniť 
nemôţete, buďte bez starosti, vozík je veľmi stabilný. 
Predná časť vozíka zíde samozrejme z obrubníka, ako od nej bude vozík cúvať. 
 
 
 

Nastavenie 

Nastavenie stupátka 

K nastaveniu výšky stupátka povoľte šrób z trubky stupačky. Šrób odstráňte, nastavte poţadovanú výšku stupátka a 
umiestnite šrób naspäť do trubky podľa zodpovedajúcej výšky. Upevnite maticu šróbu. Pre tieto nastavenia sa doporučuje 
pouţíť 10mm francúzsky kľúč. Uistite sa, ţe šróby sú poriadne utiahnuté. 
 

Nastavenie područky 

Nastavenie výšky: Otočte drţadlo doľava, aby ste uvoľnili trubku područky. Nastavte područku do poţadovanej výšky, otočte 
drţadlo doprava a zatiahnite. 
Nastavenie šírky: Uvolnite dva šesťhranné šróby v trubke pod opierkou s 10mm šesťhranným francúzskym kľúčom. Nastavte 
poţadovanú vzdialenosť područiek. Šróby poriadne utiahnite.  
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Nastavenie ovládača 

Môţete posunúť ovládač po koľajničke a nastaviť ho tak, ako si prajete. Pre nastavenie ovládača otočte drţiakom umiestneným 
pod koľajničkou na ľavú stranu. Pre upevnenie otočte drţiakom vpravo. 
 

Nastavenie ovládacieho programu 

Na vozíku sú v továrni nastavené štandardné parametre ovládania. 
Poznámka: SUNRISE MEDICAL nezodpovedá za poškodenie pri nevhodnom naprogramovaní alebo neoprávnenom uţití vozíka. 
 

H. ZÁRUKA 

Spoločnosť SUNRISE MEDICAL poskytuje záruku na vozík na závady materiálu alebo na výrobné vady po záručnú dobu 
stanovenú zákonom v príslušnej zemi. Záruka na batérie je obmedzená na šesť mesiacov. Záruka sa nevsťahuje na: 
pneumatiky, gumenné diely, čalúnenie, područky a stavaciu páčku pre opierku chrbta. Spoločnosť SUNRISE MEDICAL prevedie 
opravu alebo výmenu podľa poţiadaviek za predpokladu, ţe taká oprava , výmena je autorizovaná zmocneným zástupcom 
spoločnosti SUNRISE MEDICAL, a ţe dotyčný náhradný diel, alebo dotyčné náhradné diely budú vrátené behom záručnej doby. 
Náklady na prácu pri montáţi alebo oprave týchto dielov a pri príslušnej expedícii nie sú do záruky zahrnuté. Spoločnosť 
SUNRISE MEDICAL neposkytuje záruku na diely, ktoré sú poškodené v dôsledku nepatričnej montáţe alebo opravy prevedené 
vlastníkom vozíka, nedbalosťou, nehodou alebo nesprávnym pouţívaním. Na upravované diely alebo na servis, poskytnutý 
osobami neautorizovanými spoločnosťou SUNRISE MEDICAL, sa záruka nevsťahuje. Spoločnosť SUNRISE MEDICAL 
neposkytuje záruku na rám alebo na časti vozíka poškodené v dôsledku prekročenia maximálnej hmotnosti, na ktorú je vozík 
dimenzovaný, teda 125 kg. Zodpovednosť spoločnosti SUNRISE MEDICAL je obmedzená na opravu, alebo výmenu uţ 
uvedených dielov alebo komponentov. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu hmotnosti, rozmerov, alebo akýchkoľvek 
ostatných technických prvkov popísaných v tomto návode, a to bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia. Všetky tvary, 
rozmery a kapacity, uvedené v tejto príručke, sú pribliţné a nepredstavujú špecifikácie.  
 
Záručné podmienky 

 
1. Závady pri prijatí sa oznamujú písomne, behom jedného týţdňa, inak sa tovar pokladá za prijatý. Týţdenná lehota začíná 

dňom dodania tovaru. Poškodenie prepravou ihneď oznámte zasielacej sluţbe, ktorá Vám zásielku doručí. 
 
2. Za dodávku preberá dodávateľ záruku po dobu dvoch rokov od dodania za materialovú alebo výrobnú vadu alebo 

nepouţiteľné diely. Tie budú opravené alebo vymenené. 
 
3. Zmeny alebo iné práce, ktoré prevedie majiteľ alebo tretia osoba na výrobku, majú za následok stratu záruky. 
 
4. Zo záruky sú vylúčené také vady, ktoré vznikli neodborným zaobchádzaním, zlou obsluhou, alebo násilným zaobchádzaním. 
 
5. Nárok na výmenu vzniká len v prípade, keď uznáme, ţe vada se nedá inak odstrániť. 
 
6. Ďalšie poţiadavky na nahradenie škôd uţívateľa alebo tretej strany, zvlášť škody, ktoré nevznikli v súvislosti s predmetom 

dodávky, sa neuznávajú. 

 
 
 
 
Dbajte na životné prostredie: rešpektujte nariadenia obecného zastupiteľstva, týkajúce sa likvidácie použitých 
batérií a vozíkov.  
 

 




