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Dúfame, že sa vám nový elektrický vozík bude páčiť. 
Zakladateľ

 
spoločnosti Permobil, Dr. Per Uddén, bol 

presvedčený,
 

že
 

každá osoba má právo svoje 

postihnutie

 

čo

 

najviac

 

kompenzovať
 

pomocou
 

rovnakej
 

technológie,

 

ktorú

 

všetci

 

používame
 

v
 

našom
 

každodennom

 

živote.

 

Váš

 

nový

 

invalidný

 

vozík
 

je
 

moderná

 

zdravotnícka

 

pomôcka,

 

ktorá

 

je

 

navrhnutá

 

tak,
 

aby

 

ste

 

tento

 

cieľ

 

dosiahli

 

prostredníctvom

 

bezkonkurenčných

 

vymožeností,

 

pohodlia

 

a

 

technológie.

Distribútor na Slovensku:
Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404
Slovenská republika

Web: www.letmo.sk
Email: info@letmo.sk
Tel.: 0800 194 984
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1 Úvod
Pred prvým použitím vozíka si musíte prečítať tento návod 
a

 
porozumieť jeho obsahu. Informuje vás, ako správne a 

bezpečne používať vozík a starať sa o neho. Táto príručka 
a

 
ďalšie informácie týkajúce sa našich výrobkov sú k 

dispozícii
 

na stránkach www.permobil.com alebo 
telefonicky.

4 - Úvod

Váš
 
elektrický

 
invalidný

 
vozík

 
je
 

komplexná
 

zdravotnícka
 

pomôcka,
 

ktorú 
 

vám
 

predpísal
 
váš

 
poskytovateľ

 
zdravotnej

 

starostlivosti
 
a
 
ktorá

 
je
 

nakonfigurovaná
 

podľa
 

vašich
 

potrieb.

 

Spoločnosť
 

Permobil
 

nezodpovedá
 

za
 

nevhodné
 

predpisovanie
 
alebo

 
výber

 
modelov

 
alebo

 
funkcií,

 
ani

 
za
 

nesprávne
 

použitie
 

či
 

úpravy
 

vozíka.



2 Prehľad 
Táto kapitola obsahuje prehľad vozíka.
Časti na  obrázku sú podrobnejšie opísané 
v tomto návode.Vozík M1jeelektrický
invalidný vozík spohonom stredných       
kolies,ktorý je určený

 
pre použitie v interiéri

aj
 

exteriéri.
 

Je určený pre osobyobmedzené
na polohu v sede.
Predpokladaná doba životnosti tohoto
výrobku jepäť

 
rokov.

A. Opierkahlavy
B. Chrbtová 
opierka
C. Joystick
D. Sedačka
E. Stupačky
F. Stupátko

G.Rám opierky 

chrbta
 

H.
 
Podrúčka

I. Podvozok
J. Výrobný štítok
K. Poháňacie koleso
L. Predné koliesko

Prehľad -5



2.1 Technické údaje vozíka 
M1

B

Výška: 980–1500 mm
Šírka: 610–800 mm

Dĺžka: 1090–1280 mm

Výška: 620–670 mm
Šírka: 610–800 mm

Dĺžka: 820 mm

Vozík s batériami: 143 kg

Maximálna nosnosť: 136 kg

6 - Prehľad

Názov produktu:
Trieda vozíka:

Výška, šírka a dĺžka

Najmenšia prepravná veľkosť

Hmotnosť



2.2 Náradie
Vozík obdržíte s taškou na náradie pre údržbu a  
nastavenie. Obsahuje nasledujúce nástroje:

11
na bežnú údržbu

mm

13 mm

Imbusový kľúč

ana bežnú údržbu nastavovanie sedačky

2
 

–
 

6 mm

Nástrčný kľúč

15 mm

Prehľad - 7

Skrutkovač

na

 

bežnú

 

údržbu



2.3 Ovládanie
Joystick

Príklad funkcií tlačidiel
A. Zap/Vyp
B. Klaksón
C. Zníženie maximálnej rýchlosti
D. Zvýšenie maximálnej rýchlosti

inforĎalšie mácie nájdete v návode:

https://documentation.permobil.com/
manuals/control_panels/

8 - Prehľad

https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/
https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/


2.4 Omni2
Invalidný vozík môže byť vybavený         
zariadenímOmni2. Je to zariadenie,
ktoréumožňuje ovládať invalidný vozík
inak než

  
štandardnýmpákovým

ovládačom.
Konfigurácia tlačidiel pre Omni2.

A. Zap/Vyp
B. Diagram
C. Mínus (−)

D.   Nastavenie

E. LCD displej
F. Režim     
G. Navigácia
H. Plus (+)

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej
príručkekOmni2 na webe:

http://support.pgdt.com/omni2-manual
. pdf

Prehľad - 9

http://support.pgdt.com/omni2-manual.pdf
http://support.pgdt.com/omni2-manual.pdf


2.5 Svetlá a odrazové zrkadlá Vozík je vybavený odrazovými svetlami vpredu,
vzadu a po stranách.

Predné odrazové zrkadlá, zadné odrazové 
zrkadlá a indikátory

 
smeru

 

sú voliteľné.

     Predné  odrazové  zrkadlá
  Zadné

 
odrazové

 

 
zrkadlá

Bočné odrazové
 
zrkadlá

10 - Prehľad

  



2.6 Kolesá
Poháňacie kolesá vozíka sa dodávajú s
nafukovacími pneumatikami , alebo ako
plné kolesá (plnené penou).

Nafukovacie pneumatiky

 
Nafúknutie pneumatík. Viď strana 64.

Prehľad - 11

Plné pneumatiky



2.7 Úchyty na transport
Vozík je vybavený štyrmi upevňovacími úchytmi na 

 . Dvomi vpredu a dvomi
vzadu      .

Preprava vo vozidle. Viď strana 31.

12 - Prehľad

prepravu



2.8 Výrobný štítok
je umiestnenýVýrobný štítok v spodnej ľavej 

časti podvozku vozíka. Pozrite sa medzi lúče 
ráfika . Ďalší výrobný štítok                     
nájdete na náklone sedačky   . Pre lepšiu 
viditeľnosť štítku bude možno potrebné sedačku
sklopiť.

Obsah štítku so sériovým číslom je
popísaný nastrane 21.

-Prehľad 13



2.9 Príslušenstvo

14 - Prehľad

Príslušenstvo pre produkty spoločnosti 
Permobil podlieha nepretržitému vývoju. 
Obráťte sa na najbližšieho predajcu 
Permobil pre viac informácií o 
príslušenstve, ktoré je k dispozícii pre váš 
produkt. 

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je 
schválené spoločnosťou Permobil.



2.10 Náhradné diely

Prehľad - 15

Náhradné diely musia byť objednané 
prostredníctvom distribútora spoločnosti 
Permobil.
Používajte iba náhradné diely, 
ktoré sú schválené spoločnosťou 
Permobil.



2.11 Návod na použitie

Text odkazuje na ilustráciu vpravo
Zoznam

 

náradia

-

1.
2.
3.
4.

16 - Prehľad

Hlavná textová časť

Hlavná obrázková časť

Postup

Symbol

 

varovania
Kapitola

 

a

 

číslo

 

stránky



3 Bezpečnosť

3.1 Typy symbolov

VAROVÁNÍ!

Označuje dôležité informácie.

3.2 Varovné symboly

VAROVANIE! Nepreťažujte vozík

VAROVANIE!   Vždy myslite na rozmery  vozíka

       

Bezpečnosť - 17

Váš invalidný  vozík  je komplexná  zdravotnícka  pomôcka  
a

 
musí sa používať bezpečne .Táto kapitola obsahuje 

dôležité
 

informácie o tom, ako bezpečne používať invalidný vozík.

Permobil  nie je zodpovedný  za  osobné  zranenia  alebo  
škody na majetku vyplývajúce z nedodržania upozornení a

 pokynov  v  tomto  návode  alebo  za  zlyhanie  pri  vykonávaní
 vhodného  úsudku  ako  pomôcku  použiť.

V  tomto   návode  na  použitie  sú  odkazy  na  nasledujúce  
upozornenia . Kedykoľvek  vidíte  symbol  výkričníka ,  pozrite  
sa  späť  na  túto  kapitolu ,  ak  chcete  pochopiť  príslušné  
upozornenie.

VAROVANIE !
V tomto návode sa používajú tieto typy varovných symbolov:

Označuje
 
nebezpečnú

 
situáciu , 

  
ktorá

 
,

 
ak

 
sa

 
jej

 
nezabráni

 
,

 môže
 
viesť

 
k

 
vážnemu  

 
zraneniu

 
alebo

 
smrti

 
,

 
ako

 
aj

 poškodeniu
 
výrobku

 
alebo

 
iného

 
majetku.

POZOR! 

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá (ak sa jej nevyvaru- 
jeme) môže viesť k poškodeniu výrobku alebo majetku.

DÔLEŽITÉ!

Nepoužívajte  vozík  na ťahanie  akýchkoľvek  predmetov  a 
nikdy na vozík nevešajte príliš ťažké predmety. Ak tak urobíte, 
vozík môže stratiť stabilitu a môže vám spôsobiť zranenie.

Vždy  majte  na  pamäti  rozmery  vášho  vozíka.  Niektoré  núdzové
 východy  alebo  cesty  môžu  byť  pre  váš  invalidný  vozík

 
príliš

 malé.

DÔLEŽITÉ! Nejazdite na verejných 
komunikáciách

Nejazdite   s vozíkom  na  verejných  komunikáciách   alebo 
cestách . Váš vozík  nie  je  automobil . Dodržiavajte  všetky 
miestne  pravidlá  pre chodcov   a vždy  jazdite  s vozíkom 
opatrne.



DÔLEŽITÉ!      Vozík neupravujte

VAROVANIE! Vyhýbajte se strmým svahom.

VAROVANIE! Režim voľnobehu
používajte opatrne

Vymeňte poškodenéDÔLEŽITÉ!
nabíjacie  komponenty

VAROVANIE! Neprekračujte
maximálnuhmotnosť užívateľa

VAROVANIE! Pri zdvíhaní alebo 
náklonoch postupujte obzvlášť opatrne

18 - Bezpečnosť

Invalidný vozík ani žiadne jeho  súčasti  žiadnym  spôsobom  
neupravujte . Vozík bol nakonfigurovaný  špeciálne  pre  vaše  
potreby na základe lekárskeho  predpisu .  Pre  nastavenie ,  
úpravu a opravu  invalidného   vozíka  je  nutná  príslušná  
odbornosť, školenia a znalosti.

Nejazdite s vozíkom po svahu so sklonom presahujúcim 10 °. 
Ak  tak  urobíte,  vozík  môže  stratiť  stabilitu  a  môže  vám  spôsobiť

 zranenie.  Aby  ste  mali  záruku  maximálneho  výkonu  
a  stability ,  buďte  opatrní  na  svahoch  so  sklonom  
presahujúcim 6 °.

Režim voľnobehu by mal byť používaný len na rovnom   
povrchu  a

 
ak je prítomný  sprievodca na ovládanie vozíka . Ak 

použijete
 

režim voľnobehu na svahu alebo bez dozoru , hrozí 
zranenie

 
alebo poškodenie majetku.

Ak dôjde k poškodeniu zástrčky alebo zásuvky nabíjačky, obe 
musia byť vymenené  kvalifikovaným  personálom . Nadmerné 
zahriatie zástrčky alebo zásuvky nabíjačky značí poškodenie.

Nejazdite  s vozíkom , ak prekročíte  maximálnu  hmotnosť 
užívateľa . Ak tak  urobíte , môže  dôjsť  k zraneniu  alebo 
prasknutiu vozíka.

Ak je  sedačka  alebo  operadlo  zdvihnuté  alebo  naklonené  na  
rovnom  povrchu ,  jazdite  nízkou  rýchlosťou .  Ak  je  sedačka  
alebo  operadlo  zdvihnuté  alebo  naklonené ,  nejazdite  s  
vozíkom  vo  svahu  alebo  cez  prekážky .  Ak  tak  urobíte ,  vozík  
môže stratiť  stabilitu  a  môže  vám  spôsobiť  zranenie.



VAROVANIE! Nejazdite cez prekážky
poduhlom

VAROVANIE! Vždy používajte
upevňovacie bezpečnostné prvky

DÔLEŽITÉ! Bezpečnostný pás 
nenahrádza pás vo vozidle

VAROVANIE! Požiadavky na
sedenie vo vozidle

DÔLEŽITÉ! Nepoužívajte poškodený vozík

VAROVANIE! Elektroniku udržujte v suchu

Bezpečnosť - 19

Nejazdite cez prekážky pod uhlom. Ak tak urobíte, vozík 
môže stratiť stabilitu a môže vám spôsobiť zranenie.

      
        

 

Bezpečnostné pomôcky, vrátane upevňovacieho pásu, 
musíte mať vždy bezpečne upevnené. Ak tak neurobíte, 
môžete utrpieť zranenia.

Bezpečnostné prvky invalidného vozíka nenahrádzajú 
bezpečnostné pásy vozidla. Pri dopravnej nehode 
neposkytujú rovnakú ochranu ako bezpečnostné pásy 
upevnené vo vozidle.

Ak používate vozík ako sedadlo vo vozidle, musí byť 
orientovaný v smere jazdy a musíte použiť trojbodový    
bezpečnostný pás, vrátane ramenného a panvového 
pásu, aby ste znížili riziko zranenia hlavy a hrudníka 
súčasťami vozidla. Vozík je navrhnutý a testovaný len na 
použitie v tejto konfigurácii. Ak je vozík používaný v inej 
konfigurácii pre sedenie vo vozidle, hrozí zranenie alebo 
poškodenie vozíka.

Pokiaľ dôjde v priebehu prepravy, jazdy alebo z inej príčiny 
k poškodeniu invalidného vozíka alebo jeho príslušenstva, 
musíte o tom čo najskôr informovať spoločnosť Permobil a 
musíte okamžite prestať vozík používať. Hrozí 
nebezpečenstvo, že invalidný vozík alebo jeho 
príslušenstvo už nebude možné ďalej bezpečne používať. 
Viac informácií vám oznámi váš servisný technik alebo 
spoločnosť Permobil.

Uistite sa, že elektronika nie je vystavená vlhkosti. Ak niektorá 
časť krytu alebo joysticku má praskliny alebo trhliny, okamžite 
ich vymeňte. Vystavenie vlhkosti môže spôsobiť skrat alebo 
požiar vozíka, ktorý môže viesť k úrazu alebo poškodeniu 
majetku.



           VAROVANIE! Dávajte si pozor na pricviknutie

DÔLEŽITÉ! Elektromagnetické polia

PoDÔLEŽITÉ! mimoriadnych
udalostiachprestaňte vozík používať

20 - Bezpečnosť

Invalidný vozík je ťažký a obsahuje veľa pohyblivých  
častí, čo znamená, že si pri nesprávnom používaní vozíka 
môžete pricviknúť časti tela. Keď vidíte toto varovanie, 
dávajte pozor na svoju polohu tela, aby ste sa vyvarovali 
pricviknutia. Medzi pohyblivé súčasti nevkladajte žiadnu 
časť tela.

DÔLEŽITÉ!  Recyklujte všetky  batérie

Použité batérie je potrebné zodpovedne zlikvidovať v 
súlade s miestnymi recyklačnými predpismi.

VAROVANIE! Používajte odporúčaný tlak 
pneumatík

Používajte odporúčaný tlak pneumatík. Ak dôjde k 
pretlakovaniu pneumatík, môžu exlodovať a spôsobiť úraz.

Elektroniku elektrického vozíka môžu ovplyvňovať 
externé elektromagnetické polia (napríklad mobilné 
telefóny). A naopak aj elektronika vozíku sama vytvára 
elektromagnetické pole, ktoré môže ovplyvňovať 
bezprostredné okolie (napríklad niektoré systémy alarmov 
v podnikoch).

Nepoužívajte vozík, ak spadol na zem, narazil, ak bol
vystavený ohňu, ponorený do vody alebo je po nehode 
vozidla alebo sa poškodil pri iných mimoriadnych 
udalostiach. Mimoriadne udalosti, ako sú tieto, môžu viesť 
k výraznému poškodeniu, ktoré nemožno pri bežnej 
kontrole odhaliť. Obráťte sa na svojho servisného technika 
alebo spoločnosť Permobil. Akékoľvek poškodenie 
spôsobené týmito typmi incidentov prekračuje medze kryté 
zárukou od výrobcu.

VAROVANIE! Nastavte chrbtovú opierku bez 
váhového zaťaženia

Pri úprave sklonu nezaťažujte operadlo. Ak tak urobíte, môže 
dôjsť k zraneniu alebo prasknutiu vozíka.

VAROVANIE! Stupátka nastavujte bez
váhového zaťaženia

Ak nastavujete stupátka, ničím ich nezaťažujte. Ak tak 
urobíte, môžete si pricviknúť časť tela.



3.3 Štítky

A. Výrobné číslo invalidného vozíka
B. Maximálna hmotnosť užívateľa     
C. Model: Model
D. Patent
E. Názov a adresa výrobcu

F.    RRRR-MM-DD: Dátum výroby
G. CE označenie

Zdravotná
 
pomôcka

H.

Tento štítok označuje, že je vyžadovaná zvláštna pozornosť.

XXXXXXXXXXXX XX kg / XX lb

Name and
address of the
manufacturer

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

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXX
(11)YYMMDD
(21)XXXXXXXXXX

Bezpečnosť - 21

VAROVANIE! Dostatočná svetlá výška nad 
zemou

Vždy umiestnite stupátko a stúpačku dostatočne vysoko, 
aby pri jazde s vozíkom nenarazila do zeme. To platí aj pri 
jazde cez meniace sa svahy alebo cez prekážky. Pokiaľ 
dôjde k nárazu stupátka alebo stupačky do zeme, vozík 
môže stratiť stabilitu a môže vám spôsobiť zranenie.

Váš vozík je opatrený výrobnými štítkami, ktoré obsahujú 
dôležité informácie o bezpečnosti a správnom používaní. 
Tieto štítky sú podrobnejšie opísané v tejto podkapitole. 
Neodstraňujte štítky z vozíka. Ak je nejaký štítok už zle 
čitateľný alebo sa odlepí, objednajte si nový u spoločnosti 
Permobil.

Výrobný štítok

Unikátna identifikácia zariadenia (UDI) ako dátová 
matica GS1 vrátane: dátumu výroby a výrobného čísla

VAROVANIE!



Nebezpečenstvo pricviknutia

Hlavný istič

Režim voľnobehu

Upevňovacie body na transport

22 - Bezpečnosť

Tento symbol označuje riziko pricviknutia. Ak vidíte tento symbol, 
buďte zvlášť opatrní, aby ste sa vyvarovali pricviknutiu seba alebo 
svojich vecí.

Tento symbol udáva polohy zapnutia a vypnutia hlavného ističa. 
Ďalšie informácie nájdete na strane 36.

Obrázok vľavo od šípok označuje, že vozík nie je v režime 
voľnobehu. Obrázky vpravo od šípok ukazujú, že vozík je v 
režime voľnobehu. Ďalšie informácie o režime voľnobehu nájdete 
na strane 30.

Tento symbol znázorňuje upevňovacie body vozíka. Ďalšie 
informácie o preprave vozíka nájdete na strana 31.



4 Použitie vozíka

4.1 Jazdenie na vozíku

.

Použitie vozíka - 23

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť vám základné informácie, ktorými sa rýchlo 
oboznámite s vozíkom a tiež vám poskytnúť informácie, ktoré môžete potrebovať pri 
každodennom používaní vozíka. V nasledujúcich podkapitolách je popísaný spôsob 
jazdy na invalidnom vozíku, spôsob použitia najbežnejších funkcií sedačky, nabitia 
batérií, spustenie a ukončenie režimu voľnobehu a pár užitočných informácií, ak 
chcete vozík prepravovať. Tieto podkapitoly popisujú takisto hlavný istič, skladovanie 
vozíka a ručné nastavenie.

S vozíkom vždy musíte ísť opatrne a bezpečne. Invalidný vozík je komplexná zdravotnícka 
pomôcka, nie automobil. Vďaka individualizovanému charakteru výrobkov Permobil je vozík 
vybavený jedným z mnohých rôznych spôsobov riadenia a používania. Najbežnejší spôsob 
je popísaný nižšie, ale váš vozík sa môže od tohto procesu v závislosti na jeho 
individuálnom nastavení líšiť.

Ak chcete s vozíkom jazdiť, musíte najprv zapnúť napájanie. Hlavný vypínač alebo 
spínač sa najčastejšie nachádza na ovládacom paneli vozíka, ktorý je zvyčajne 
pripevnený k podrúčke. Väčšina invalidných vozíkov Permobil obsahuje aj joystick na 
ovládacom paneli. Tento joystick použite pre otáčanie vozíka
a pre jazdu vpred a vzad. Jednoducho stlačte joystick v smere, ktorým chcete ísť
Čím viac stlačíte joystick, tým rýchlejšie sa vozík pohybuje. Uvoľnením joysticku 
pohyb zastavíte.

Choďte  čo najopatrnejšie  a zabráňte  náhlemu  brzdeniu . Ak chcete  vozík 
zastaviť, nevypínajte napájanie. Pokiaľ pri jazde vypnete napájanie, vozík sa 
okamžite zastaví.



4.1.1 Obmedzenie jazdy
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Nehýbte pákovým ovládačom pred zapnutím ovládacieho systému, 
pri zapnutí a bezprostredne po ňom. Ak počas tejto doby pohnete 
joystickom, môže dôjsť k chybe joysticku. Ak k tomu dôjde, vypnite 
vozík a potom ho zapnite.

Ďalšie informácie o ovládaní vozíka nájdete v akejkoľvek inej 
dokumentácii dodanej s invalidným vozíkom, prípadne kontaktujte 
predajcu spoločnosti Permobil.

Pred nasadnutím do vozíka, vystupovaním z neho či pred 
zdvihnutím lakťovej opierky vypnite napájanie. Nepoužívajte 
joystick, stupačky alebo lakťové opierky ako oporu, keď nasadáte 
do vozíka alebo z neho vystupujete.

Pri prvej jazde musíte riadiť vozík v prítomnosti osoby, ktorá je 
kvalifikovaná pre zaistenie správneho prispôsobenia vozíka pre vás.

Pred manipuláciou s vozíkom sa vždy uistite, že vaše nohy sú 
riadne a stabilne umiestnené na stupačkách.

Pri jazde do kopca, prekonávaní prekážok a jazde v ťažkom 
teréne (napr. v piesku) vozík spotrebováva veľké množstvo 
energie. Spoločnosť Permobil odporúča sa čo najviac vyhýbať 
dlhým jazdám v takýchto podmienkach.



Nesmiete
• používať vozík pod vplyvom alkoholu,
• používať vozík na schodoch alebo eskalátoroch,
• používať vozík na prepravu pasažierov bez ohľadu na ich

vek alebohmotnosť,
• nechať deti riadiť vozík bez dozoru.

• keď sa nachádzate v blízkosti okrajov alebo na zvýšenej ploche,
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Spoločnosť Permobil odporúča, aby ste vozík nepoužívali v 
extrémnych podmienkach, napr. pri silnom daždi, hustom snehu 
alebo nadmernom zahriatí alebo v chlade. Dlhodobé vystavenie 
slnečnému žiareniu alebo nízkym teplotám môže spôsobiť, že sa 
povrchy vozíka veľmi zahrejú alebo ochladia. Dojazd vozíka je 
približne 29 km pri teplote batérie 25 °C. Dojazd je ovplyvňovaný 
teplotou batérie. Teploty pod 25 °C môžu skrátiť dojazd. Teploty 
nižšie ako -25 °C môžu poškodiť batérie.

V tomto návode na použitie je uvedená maximálna hmotnosť užívateľa 
vozíka. Uvedená hmotnosť užívateľa zahŕňa užívateľa a jeho osobné 
veci.

Ak sa domnievate, že sa vozík nechová podľa očakávania, alebo máte 
podozrenie, že je niečo zle, čo najskôr jazdu prerušte, vypnite vozík a 
obráťte sa na servisného technika alebo spoločnosť Permobil a 
požiadajte o ďalšie informácie.
Vyvarujte sa náhlych zastavení a rozjazdov. V nasledujúcich situáciách 
buďte mimoriadne opatrní:



• pri jazde na nerovnom teréne alebo mäkkom povrchu, ako je napr. 
tráva, štrk, piesok, ľad, sneh,

• pri prechádzaní z povrchu s vysokou trakciou (napr. chodník) na 
povrch s nízkou trakciou (napr. tráva)

• pri zatáčaní s invalidným vozíkom,

• keď sa nachádzate v úzkych alebo stiesnených priestoroch,

• pri jazde na povrchu s hranami, ktoré by mohli spôsobiť zatočenie vozíka 
do iného smeru.

VAROVANIE! Nejazdite cez prekážky pod uhlom
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Keď jazdíte cez prekážku, vždy k nej stojte priamo čelom. Môžete 
prechádzať cez prekážky až do výšky 75 mm. Pri jazde cez vyššie prekážky 
hrozí vyššie riziko prevrátenia a poškodenia vozíka. Ak je na vozíku 
nainštalovaný automobilový zámok, ovplyvňuje to jeho svetlú výšku.

Pri jazde z kopca je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Zvoľte najnižšiu 
maximálnu rýchlosť a postupujte opatrne. Pri jazde zo svahu sa 
môže ťažisko posunúť dopredu. Ak vozík ide rýchlejšie, než chcete, 
uvoľnite joystick.Tým sa vozík zastaví a môžete sa znovu rozbehnúť 
pomalšie. Vyvarujte sa náhlych zastavení a rozjazdov. Majte na 
pamäti, že pri jazde z kopca sa vzdialenosť nutná pre zastavenie 
vozíka predlžuje.

Ak je to možné, jazdite s vozíkom priamo hore do svahu.



4.2 Funkcie sedenia

• zdvih sedu
• náklon sedu
• náklon chrbtovej opierky

• náklon stupačiek
• zdvih stupátok

VAROVANIE! Pri zdvíhaní alebo náklonoch
postupujte obzvlášť opatrne
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Vozík môže byť vybavený funkciami sedačky. Funkcie sedačky sa 
dajú

 
ovládať

 
elektronicky.

Vzhľadom k zákazkovej výrobe produktov Permobil je vozík vybavený 

jedným

 

z

 

mnohých rôznych spôsobov nastavení funkcií sedačky. Ďalšie 

informácie

 

o

 

ovládaní

 

vozíka nájdete v akejkoľvek inej dokumentácii 

dodanej

 

s

 

invalidným

 

vozíkom,

 

prípadne
 

kontaktujte
 

predajcu
 

spoločnosti
 

Permobil.
Spoločnosť Permobil ponúka nasledujúce funkcie sedačky. Dostupné 

funkcie

 

sedačky sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

Pri zmene polohy sedačky a/alebo opierky chrbta sa mení ťažisko 
vozíka .

 
Pri

 
zdvíhaní alebo náklone sedačky alebo opierky chrbta 

znížite
 

stabilitu
 

vozíka.



4.2.1 Náklon sedu

     4.2.2 Náklon

 

stupačiek
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Pri použití funkcie náklonu sedu sa nakloní celá sedačka, od opierky hlavy 
po stupačky. Pri naklonení sedačky môže byť maximálna rýchlosť vozíka 
automaticky znížená alebo môže byť pohyb vozíka úplne obmedzený. 
Znížená maximálna rýchlosť môže byť indikovaná ikonou korytnačky na 
displeji ovládacieho panela a žltou kontrolkou na spínacej skrinke. 
Obmedzenie jazdy môže byť indikované červenou kontrolkou na spínacej 
skrinke alebo blikajúcou korytnačkou na displeji ovládacieho panela.

Náklon stupačiek nakloní stupačky.



4.3 Polstrovanie

    

K invalidnému vozíku sú k dispozícii rôzne druhy polstrovania.

ROHO® AirLITE®

Sedačka ROHO® Hybrid Elite SR™     

Sedačka ROHO® QUADTRO SELECT®

Comfort Company Curve Stretch-Air
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Sedačka



4.4 Nabíjanie batérií

4.5 Režim voľnobehu

VAROVANIE! Režim voľnobehu používajte opatrne
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Vozík môžete nabíjať z ovládacieho panela. Nabíjací port sa nachádza na 
prednej strane pákového ovládača. Pred pripojením nabíjačky k stene vždy 
najprv pripojte nabíjačku k invalidnému vozíku.

Invalidný  vozík  nabíjajte  čo  najčastejšie .  Nepoužívajte  vozík,  ak  je  batéria
 takmer  vybitá,  pretože  by  ste  mohli  uviaznuť  na  ceste .  Ak  sa  batérie
 

úplne
 vybijú,  okamžite  ich  nabite.

Batérie  nabíjajte  v dobre vetranej , suchej  miestnosti . Batérie  ani ich časti 
nikdy  nevystavujte  otvorenému  ohňu. Používajte  iba nabíjačku  Permobil 
určenú  pre použitie  s vozíkom . Počas  nabíjania  nie je možné  s vozíkom 
jazdiť.

Pokyny a ďalšie informácie nájdete v návode na použitie nabíjačky batérií.

Vozík je vybavený dvoma páčkami voľnobehu. Po uvoľnení páčok 
voľnobehu sa brzdy vozíka odpoja od motora. V režime voľnobehu je 
možné vozíkom pohybovať ručne, ale nemožno ho ovládať elektronicky.

Keď je vozík v režime voľnobehu, nesmie byť možné s vozíkom jazdiť. 
Pokiaľ s ním možno jazdiť, kontaktujte servisného technika.



4.5.1 Aktivácia režimu voľnobehu
1. Uistite sa, že je vozík na rovnej zemi.

2. Vypnite vozík.

3. Otočte obe páčky voľnobehu smerom od stredu vozíka.

4.5.2 Ukončenie režimu voľnobehu
1. Vypnite vozík.

2. Otočte obe páčky voľnobehu smerom k stredu vozíka.

4.6 Preprava vo vozidle

4.6.1 Zaistenie vozíka vo vozidle
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V tejto kapitole je popísaný spôsob prepravy vozíka vo vozidle. Vozík 
musí byť prepravovaný len vo vozidlách na tento účel schválených.

V tejto kapitole je popísaný spôsob zaistenia vozíka vo vozidle. Vozík 
musíte zaistiť v upevňovacích bodoch.

Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré neprešlo crash testami, a ďalšie 
voľné predmety z vozíka a pred prepravou vozíka v motorovom vozidle ich 
bezpečne uložte. Ak prepravujete invalidný vozík v motorovom vozidle s 
príslušenstvom, ktoré neprešlo crash testami, alebo s voľnými predmetmi, 
môžu cestujúci vo vozidle utrpieť úraz.



          
Zaistite

Nasledujúcim postupom zabezpečíte vozík v štyroch upevňovacích bodoch. Uistite 
sa, že je vozík riadne upevnený a že vozík nie je v režime voľnobehu.

vozík pomocou popruhov v upevňovacích bodoch vpredu a vzadu.
.
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Upevňovacie body sú označené žltými štítkami

Po pripevnení popruhov k invalidnému vozíku zaistite druhý koniec 
popruhov k vozidlu podľa príslušných pokynov. Koncová spojka na popruhu 
musí spĺňať požiadavky normy ISO 10542 - 1:2012, čo je medzinárodná 
norma, ktorá upravuje požiadavky na upevňovacie body invalidných vozíkov

 a  zádržné  systémy  pre  cestujúcich.  Každý  upevňovací  systém  vozidla
 

je
 

iný
 a  je  dôležité,  aby  ste  dodržiavali  pokyny  pre  konkrétny  systém  vozidla.

Pre
 
jednoduchšiu

 
prepravu

 
vozíka

 
môžete

 
operadlo

 
demontovať

 
alebo

 sklopiť.
 
Vykonáva

 
sa

 
to

 
niekoľkými

 
jednoduchými

 
pohybmi.

 
Viď

 
strana

 
42.

 
V

 
prípade

 
potreby

 
môžete

 
demontovať

 
aj

 
opierku

 
hlavy .

               
Viď

 

strana

 

37.



4.6.2 Použitie vozíka ako sedačky vo vozidle

DÔLEŽITÉ! Polohovacie príslušenstvo 
nenahrádza bezpečnostné pásy

VAROVANIE! Požiadavky na sedenie vo vozidle
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Spoločnosť Permobil odporúča, aby ste presadli na sedadlo vozidla a používali 
zádržné systémy vozidla. Neobsadený invalidný vozík by mal byť počas jazdy uložený 
v nákladnom priestore alebo zaistený vo vozidle. Pokiaľ chcete vozík používať ako 
sedadlo vo vozidle, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Je nutné používať fixačný bedrový pás, aj ramenné pásy. Skontrolujte, či sú 
pásy čo možno najtesnejšie, ale nie nepohodlné, a či nie sú skrútené. 
Musia byť blízko vášho tela a nesmú byť zachytené žiadnymi časťami 
vozíka. Upravte zádržný systém tak, aby sa uvoľňovacie mechanizmy 
nemohli pri havárii stlačiť.



4.7 Preprava lietadlom

4.7.1 Batérie

4.7.2 Hmotnosť a rozmery

4.7.3 Prevencia poškodenia vozíka
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Ramenný pás by mal byť vedený cez rameno. Bedrový pás by mal 
byť vedený nízko cez panvu a v preferovanej zóne 30 ° až 75°. Je 
žiaduce mať v preferovanej zóne skôr strmší uhol. Uistite sa, že 
vozík nie je zdvihnutý alebo naklonený. Vozík musí byť v polohe 
zobrazenej na obrázku.

Táto kapitola obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri preprave 
vozíka lietadlom.

Hlavný istič musí byť vždy v polohe Off (vypnutý). Vo väčšine prípadov 
nie je nutné odstrániť gélové batérie z vozíka.

Ohľadom konkrétnych pravidiel týkajúcich sa hmotnosti a rozmerov 
elektrického invalidného vozíka sa obráťte na príslušnú leteckú spoločnosť.

Vzhľadom k tomu, že vozík bude počas letu prevážaný s ostatnými vecami 
v uzavretom a tesnom priestore, je dôležité vykonať preventívne opatrenia, 
ktoré minimalizujú možné poškodenie vozíka pri preprave.



4.8 Preprava vlakom
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Zakryte ovládací panel a iné citlivé objekty mäkkým materiálom, ktorý 
tlmí nárazy (penovým plastom alebo podobným materiálom). Zatlačte 
ovládací panel smerom k operadlu chrbta. Všetky voľné káble 
prilepte páskou k sedačke alebo krytom.

Interoperabilitou európskej železničnej siete sa zaoberá smernica     
(EÚ) 1300/2014. Súčasťou tejto smernice sú aj obmedzenia 
hmotnosti a rozmerov. Vozík sa môže odchýliť od hmotnostných 
limitov a špecifikovaných rozmerov.



4.9 Hlavný istič

4.10 Uskladnenie vozíka
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Invalidný vozík má hlavný istič s dvoma funkciami. Môžete ho použiť 
na vypnutie hlavného napájania, napríklad pred prepravou vozíka. 
Vypadne tiež v prípade problémov s obvodmi.
Pri prvom vypadnutí hlavného ističa ho môžete resetovať sami. Ak 
vypadne znovu, kontaktujte servisného technika.
Pomocou páky na zadnej strane vozíka sa zapína a vypína alebo 
resetuje hlavný istič. Pred vypnutím hlavného ističa vždy vypnite 
ovládací panel.

Vozík môžete skladovať krátku alebo dlhú dobu.
Keď ho skladujete krátku dobu, zaistite, aby bola miestnosť suchá a 
aby v nej bolo aspoň 5 °C. Ak je teplota nižšia, batérie sa nemusia 
úplne nabiť. Sú tiež náchylnejšie na koróziu.
Pred dlhodobým skladovaním batérie úplne nabite. Nezabudnite 
vypnúť hlavný istič. Batérie nabíjajte každý mesiac. Ak chcete nabiť 
batérie, musíte zapnúť hlavný istič a potom ho opäť vypnúť, ak má 
vozík zostať uložený.



4.11 Ručné nastavenie

4.11.1 Opierka hlavy s nastaviteľnými spojmi

rôzne nastavenia výšky. Nastavenie je najnižšie alebo       najvyššie.
Pokiaľ používate nastavenie vyskú, šajte, či pri používaní funkcie náklonu
sedu a chrbtovej opierky nedochádza k rušeniu.

Imbusový kľúč 2,5 mm

1. Odstráňte opierku hlavy podľa nižšie uvedených pokynov.

2. Odstráňte skrutku a umiestnite ju do požadovaného nastavenia na 
držiaku.

3. Nainštalujte opierku hlavy podľa nižšie uvedených pokynov.
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Vozík môže mať funkcie, ktoré možno nastavovať ručne. Dostupné 
funkcie sa líšia v závislosti od vybavenia vozidla.
Ak nemáte na vozíku funkciu elektrického zdvíhania, výšku 
sedačky smie nastavovať iba autorizovaný servisný technik.

V tejto kapitole je popísané nastavenia výšky, hĺbky a uhla opierky hlavy. 
Tiež ukazuje, ako demontovať a nainštalovať opierku hlavy. Nasledujúcim 
postupom nastavíte výšku opierky hlavy. Na opierke hlavy sú štyri



Nasledujúcim postupom nastavíte výšku a hĺbku opierky hlavy.
Imbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte skrutky pri jednotlivých spojoch .
2. Zmeňte uhol spojov podľa potreby.  
3. Utiahnite skrutky.

    Imbuso

Nasledujúcim postupom nastavíte uhol sklonu opierky hlavy.

vý kľúč 5 mm

1. Povoľte predné skrutky v hornom spoji.

2. Nastavte sklon opierky hlavy do požadovanej polohy      (  ).           
3. Utiahnite skrutku.
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1. Uvoľnite páčku v zadnej časti operadla.

2. Zdvihnite opierku hlavy priamo nahor   ( ).
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Nasledujúcim postupom demontujete a namontujete opierku hlavy.

Montáž opierky hlavy vykonávajte v obrátenom poradí. Opierku hlavy 
môžete demontovať a nainštalovať bez vplyvu na aktuálne nastavenie.



4.11.2 Chrbtová opierka

   Prehnutá pevná opierka chrbta

RChrbtová opierka OHO AGILITY Mid Contour

RChrbtová opierka OHO AGILITY Max Contour
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V tejto kapitole sa dozviete, ako sňať polstrovanie 
chrbtovej opierky ROHO® AGILITY®, ako zložiť 
operadlo a ako nastaviť uhol rámu chrbtovej 
opierky.



4.11.2.1 Odobratie chrbtovej opierky ROHO AGILITY
RChrbtovú opierku OHO AGILITY Mid Contour alebo ROHO AGILITY Max

Contour odoberiete nasledujúcim spôsobom.
1. Posuňte zámok z uzamknutej do odomknutej polohy.

2. Páčky posuňte nahor.

3.    Zdvihnite operadlo hore a dopredu.

Použitie vozíka - 41



4.11.2.2 Sklopenie opierky chrbta

VAROVANIE! Nastavte opierku chrbta bez zaťaženia

VAROVANIE! Zabráňte pricviknutiu

Pomocou
 
rychlouvolňovacího

 
mechanizmu

 
môžete

 
operadlo

 
zložiť

 
nasledovne.

1.    Ak
 

má
 

váš
 

vozík
 

polstrovanie
 

ROHO
 

AGILITY
 

Mid
 

Contour
 

alebo
         ROHO AGILITY

 
Max

 
Contour,

 
zložte

 
ho.

 
Viď

 
strana

 
41.   

2. Dbajte
 

na
 

to,
 

aby
 

opierky
 

rúk
 

boli
 

odomknuté.
 

Pozri
 

stranu
 

45.

3. Podržte chrbtovú
 

opierku, aby nespadla dopredu.

4. Stlačte tlačidlo manuálneho rychlouvolňovacieho mechanizmu .    

5. Vytiahnite poistný kolík.

6. Dajte pozor, aby ste nepricvikli alebo nenatiahli žiadne káble, a zložte 
operadlo                 dopredu.

42 - Použitie vozíka

Ak má vaša chrbtová opierka manuálny rýchlouvoľňovací mechanizmus, 
môžete ju sklopiť v niekoľkých krokoch.



4.11.2.3 Ručné nastavenie sklonu chrbtovej opierky
môžeteChrbtovú opierku sklápať.

Momentový kľúč

Imbusový nástavec    5 mm

1. Pridržte operadlo, aby nespadlo dopredu.
2. Povoľte skrutky  a  .
3. Nastavte chrbtovú opierku do požadovaného         uhla.

4. Utiahnite skrutky momentom 9,8 Nm.

5.    Skontrolujte, či je operadlo zafixované v danej polohe.

Použitie vozíka - 43



4.11.3 Podrúčky

4.11.3.1 Výška
Výšku podrúčok môžete nastaviť.

 Momentový kľúč

 Imbusový kľúč 6 mm

1. Povoľte skrutku .

2. Nastavte podrúčku do požadovanej výšky.

3. Utiahnite skrutku momentom 9,8 Nm.                 

4.11.3.2 Uhol
Uhol podrúčok môžete nastaviť.

 Momentový kľúč

 mbusový kľúč 6 mm

1. Povoľte skrutku .

2. Podrúčku nastavte do požadovaného uhla.            
3.   Utiahnite skrutku momentom 9,8 Nm.

44 - Použitie vozíka

V tejto kapitole je popísané, ako nastaviť výšku a uhol podrúčok, ako 
nastaviť polstrovanie podrúčok a ako podrúčky zložiť.



4.11.3.3 Polstrovánie podrúčky
Polstrovánie podrúčky môžete nastaviť.

 Momentový kľúč

 mbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte štyři skrutky pod podrúčkou.
2. Posuňte polstrovanie podrúčky do požadovanej polohy.

3. Pomocou momentového kľúča utiahnite skrutky    momentom 9,8 Nm.

4.11.3.4 Zloženie podrúčky
môžetePodrúčku odomknúť a zložiť.

1. Páčku zatiahnite dozadu.

2. Zdvihnite podrúčku.

Použitie vozíka - 45

Po zložení podrúčky páčku posuňte opäť dopredu, aby sa opierka ruky 
uzamkla.



4.11.4 Stupačky s ručným nastavením
V tejto kapitole je popísané, ako nastaviť uhol opierky nôh s ručným nastavením. 
Opierky nôh možno nastaviť a uzamknúť do mnohých rôznych pevných polôh.         
Ak je hĺbka sedačky 510-560 mm, možno uhol opierky nôh 

nastaviť na hodnotu 80 °                       až 135 °        . Ak je hĺbka sedačky     
335–480 mm, je uhol stupačky 87,5 °           .

Uhol stupačky nastavíte nasledovne.

1. Povytiahnutím a uvoľnením uzamykacej páčky  stupačku uvoľníte.           

2. Nastavte stupačku do požadovaného uhla.

3. Uvoľnite uzamykaciu páčku  .

4. Presvedčte sa, že je uzamykacia páčka v uzamknutej polohe.

4.11.5 Otočné stupačky

46 - Použitie vozíka

V tejto kapitole je popísané, ako nastaviť uhol otočnej stupačky.

Pri jazde na vozíku musí byť stupačka v takej polohe, aby neprekážala otáčaniu 
riadiacich koliesok. Riadiace kolieska sa pri jazde otáčajú všetkými smermi.



Momento

Uhol sklonu stupačky nastavíte nasledujúcim spôsobom.

vý kľúč

 Imbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte skrutky a .
2. Nastavte stupačku do požadovanej polohy.

3. Utiahnite skrutky  a momentom 9,8 N m.                       
4. Skontrolujte, či je stupačka riadne zaistená.

Použitie vozíka - 47

     



4.11.6 Stupačky na elektricky nastaviteľných opierkach nôh
Môžete nastaviť uhol sklonu a výšku stupačiek na elektricky nastaviteľných 
opierkach nôh. Uhol sa nastaví rovnako ako u stupačiek s ručným nastavením. Pozri 
nižšie.

 

Momentový kľúč

Imbusový kľúč 3 mm

1. Povoľte dve skrutky, ktorými je pripevnený držiak textilného pásu .
2. Povoľte textilný pás na zadnej strane stupačky.

3. Uveďte stupačku do maximálne zvislej polohy.

4. Vonkajší profil, ku ktorému sú stupačky pripevnené, zatlačte hore.

5. Upravte textilný pás tak, aby medzera        medzi vonkajším profilom a ramenom  pohonu bola 2-10 mm.

6. Utiahnite textilný pás.

7. Sklopte  stupačku  do  vodorovnej  polohy  a  späť  do  zvislej  polohy.    
8. Skontrolujte mezeru     .
9. Utiahnite skrutky momentom 2,9 Nm.

10. Uistite sa, že sú stupačky zaistené.

48 - Použitie vozíka

Dbajte  na to, aby sa vonkajší  profil  nedotýkal  ramena  pohonu  alebo  aby mu 
neprekážal . Ak tomu  tak je, dajte  stupačku  do maximálne  zvislej  polohy  a 
upravte textilný pás.

Nasledujúcim postupom nastavíte výšku stupačiek.



4.11.7 Stupačky naopierky nôh s ručným nastavením
Na opierke nôh s ručným nastavením môžete nastaviť uhol sklonu a výšku stupačky.

    

Uhol sklonu stupačky nastavíte nasledujúcim spôsobom.

Kľúč 10 mm

Imbusový kľúč 5 mm

1. Zdvihnite stupačku.

2. Povoľte poistnú maticu .
3. Otáčajte dorazovou skrutkou             hore alebo dole, kým stupačka 

nedosiahne požadovaný uhol.
4. Poistnou maticou zaistite dorazovú skrutku v požadovanej polohe.

Momentový kľúč

Imbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte dve skrutky   .

2. Nastavte držiak stupačky do požadovanej výšky.

3. Dve skrutky dotiahnite momentom 9,8 Nm.

4. Uistite sa, či sú stupačky pripevnené.

Použitie vozíka - 49

Nasledujúcim postupom nastavíte výšku stupačiek. Výšku každej stupačky 
môžete nastaviť zvlášť.



4.11.8 Stupačka na otočnej opierke nôh

Horizontálny uhol sklonu stupačky nastavíte nasledujúcim spôsobom.

6Imbusový kľúč mm

1. Zdvihnite stupačku.

2. Povoľte skrutku  .

3. Nastavte uhol stupačky.

4.    Skrutku      utiahnite momentom 24 Nm.

50 - Použitie vozíka

V tejto kapitole je popísané, ako nastaviť vodorovný uhol, zvislý uhol a 
výšku stupačky na otočnej opierke nôh.
Pri jazde na vozíku musí byť opierka nôh v takej polohe, aby neprekážala otáčaniu 
riadiacich koliesok. Riadiace kolieska sa pri jazde otáčajú všetkými smermi.



Momento

Vertikálny uhol sklonu stupačky nastavíte nasledujúcim spôsobom.

vý kľúč 10 mm

Imbusový kľúč 6 mm

1. Povoľte skrutku .

2. Nastavte uhol stupačky.

3.  Skrutku      utiahnite momentom 24 Nm .

Výšku stupačky nastavíte nasledujúcim spôsobom.
Momentový kľúč

Imbusový kľúč 3 mm

1. Povoľte skrutky  .

2. Nastavte výšku do požadovanej polohy.

3.   Utiahnite skrutky         momentom 7,4 Nm .

4.11.9 Pevný držiak joysticku
Pevný držiak joysticku  je možné pripevniť  na ktorúkoľvek 
podrúčku. 

Použitie vozíka - 51

    



Momentový kľúč

Imbusový kľúč 4 mm

Imbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte štyri skrutky  na kĺbe joysticku a posuňte ho do požadovanej
polohy.

2. Utiahnite skrutky momentom 9,8 Nm.

52 - Použitie vozíka

Môžete upraviť vzdialenosť medzi podrúčkou a joystickom. Je tiež 
možné nastaviť uhol joysticku.

Nasledujúcim postupom nastavíte vzdialenosť medzi podrúčkou a 
joystickom.



1. Povoľte štyri skrutky          na kĺbe panelu a dve skrutky               pod 
ovládacím panelom.

2. Nastavte uhol do požadovanej polohy.

3.    Utiahnite skrutky momentom 2,9 Nm.

Použitie vozíka - 53

Nasledujúcim postupom nastavíte uhol ovládacieho panela.



4.11.10 Paralelný držiak joysticku

Momentový kľúč

Imbusový kľúč 5 mm

1. Povoľte skrutky dostatočně na to, aby bolo možné posunúť držiak 
joysticku.

2. Nastavte joystick do požadovanej polohy.

3.   Utiahnite skrutky momentom 9,8 Nm.

54 - Použitie vozíka

Môžete upraviť vzdialenosť medzi podrúčkou a joystickom. Je tiež možné nastaviť 
uhol joysticku.

Nasledujúcim  postupom  nastavíte  vzdialenosť  medzi  podrúčkou  a joystickom . 
Medzi podrúčkou a joystickom ponechajte medzeru aspoň 10 mm.



Imbusový kľúč 4 mm

Použitie vozíka - 55

Nasledujúcim postupom nastavíte uhol joysticku.

Posuňte joystick do požadovanej polohy. Skrutku môžete povoliť alebo 
utiahnuť a nastaviť tak odpor.



4.11.11 Bezpečnostný pás

Kľúč 10 mm

1. Zaskrutkujte bezpečnostný pás do hornej drážky koľajnice.

2. Skontrolujte, či pracka pásu správne zacvakne do upínacieho 
mechanizmu.

56 - Použitie vozíka

Vždy používajte bezpečnostný pás. Na každej strane rámu sedačky je koľajnička 
pre príslušenstvo, kam môžete pripevniť napríklad bezpečnostný pás.



5 Údržba

Údržba - 57

Aby vozík fungoval správne, je dôležité, aby ste ho správne používali a 
pravidelne ho udržiavali. Dobre udržiavaný vozík vydrží dlhšie a má nižšie 
riziko porúch. Vykonávajte len údržbu a drobné úpravy, ktoré sú uvedené 
v užívateľskej príručke. Všetku ostatnú údržbu, servis a opravy musí 
vykonávať kvalifikovaný servisný technik autorizovaný spoločnosťou 
Permobil.



5.1 Plán údržby a kontroly

Plán údržby a kontroly Denne Týždenne Mesačne Ročne

Vyčistite vozík a polstrovanie.

58 - Údržba

Spoločnosť Permobil odporúča dodržiavať nasledujúci plán údržby a 
kontroly. Ak máte nejaké otázky ohľadom servisu, obráťte sa na svojho 
autorizovaného predajcu.

Skontrolujte indikátor stavu batérie, v prípade 
potreby vozík nabite.

Skontrolujte, či panel pákového joysticku a 
ostatné ovládacie panely nie sú poškodené.

Uistite sa, že sú všetky demontovateľné časti 
bezpečne upevnené.

Skontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy 
opotrebované a či ich spony fungujú.

Ak je vozík vybavený nafukovacími pneumatikami, 
skontrolujte pneumatiky a v prípade potreby ich 
nahustite.

Ak je invalidný vozík vybavený svetlami a 
blinkrami, skontrolujte, či fungujú a sú čisté.

Skontrolujte opotrebovanie polstrovania, 
sedačky a polohovacích opierok.



Plán údržby a kontroly Denne Týždenne Mesačne Ročne

Plán údržby a kontroly Denne Týždenne Mesačne Ročne

Údržba - 59

Skontrolujte správnu funkciu režimu voľnobehu 
a páčky voľnobehu.

Úplnú kontrolu, bezpečnostnú kontrolu a servis 
musí vykonať autorizovaný predajca vozíkov.

Skontrolujte súčasti ROHO, či nie sú opotrebované 
alebo poškodené.

Celková kontrola systému ROHO vykonaná 
kvalifikovaným technikom.



5.2 Čistenie

5.2.1 Kovové povrchy

5.2.2 Plasty

60 - Údržba

Pravidelnou starostlivosťou a údržbou zamedzíte zbytočnému 
opotrebovaniu a poškodeniu svojho výrobku Permobil. Pred čistením 
vozíka vypnite napájanie.

V dôsledku vysoko kvalitného práškového nástreku je zaistená ideálna 
ochrana pred koróziou. Ideálne použite mäkkú handričku alebo hubku, 
horúcu vodu a slabý čistiaci prostriedok pre bežné umývanie. Starostlivo 
vozík utrite handričkou namočenou vo vode a utrite dosucha.

Odreniny na polomatných povrchoch odstráňte pomocou mäkkého 
vosku. Postupujte podľa pokynov výrobcu mäkkého vosku.

Odreniny a škrabance na lesklých povrchoch odstráňte pomocou 
leštenky na karosérie. Môžete použiť tekutú alebo pastovitú leštenku na 
karosérie. Po vyleštení naneste mäkký autovosk, aby ste obnovili 
pôvodný lesk povrchu.

Pri bežnom čistení umyte plastové povrchy mäkkou handričkou namočenou 
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a teplej vody. Dôkladne opláchnite 
a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne 
kuchynské čistiace prostriedky.



5.2.3 Polstrovanie, tkaniny a vinyl

5.2.4 ROHO Agility

1. Vyčistite ju teplou (40 ° C) vodou pomocou mydla a hubky.
2. Opláchnite ju čistou vodou.
3. Čistou handričkou ju utrite dosucha.

4. Nechajte ju vyschnúť.

Údržba - 61

Pri bežnom čistení umyte polstrovanie vlažnou vodou a jemným 
neabrazívnym mydlom. Použite mäkkú handričku alebo kefku. Než povrch 
uschne, utrite zvyšky vody a mydla čistou suchou handričkou. Nechajte 
povrch uschnúť. Opakujte tento postup, kým nie je zažratá špina 
odstránená. Škvrny od atramentu idú niekedy odstrániť mydlom a vodou a 
potom izopropanolom.

Nepoužívajte iné spôsoby čistenia ako tie, ktoré sú uvedené tu. Iné 
spôsoby čistenia môžu vinyl poškodiť a znehodnotiť a tiež zrušiť platnosť 
záruky na vozík.

V prípade potreby môžete pred čistením odstrániť kryt. Pozri tiež pokyny 
na čistenie na materiáloch poťahu.

V tejto  kapitole  je popísané , ako  vyčistiť  škrupinu  operadla , kryt  a 
penovú  podložku , penovú  vložku  a podložku  bedrovej  opierky 
polstrovanie ROHO.

Škrupinu operadla vyčistíte nasledujúcim spôsobom.

Kryt vyčistíte nasledujúcim spôsobom.



1. Odstráňte z krytu penové a vzduchové súčasti.

2. Prúžok so suchým zipsom pripevnite na rukoväť na širšom konci krytu.          
3. Prevráťte kryt naruby.

4. Uzavrite kryt zipsom, aby nedošlo k jeho zachyteniu.

5. Vyperte kryt v práčke teplou (40 ° C) vodou s jemným pracím prostriedkom.

6. Vysušte ho v sušičke na pomalé otáčky.

1. Odstráňte z krytu penovú súčasť.

2. Starostlivo ju utrite vlhkou handričkou.
3. Čistou handričkou ju vyčistite.

4. Nechajte ju vyschnúť.

5. Vložte penovú súčasť späť do krytu.

1. Odstráňte vzduchovú vložku z krytu a penové podložky

2. Uistite sa, že plniaci ventil je uzavretý. Nedovoľte, aby do vzduchovej vložky 
vnikla voda alebo čistiaci prostriedok.

3.   Vložte vzduchovú vložku do veľkého drezu alebo lavóra s teplou vodou a slabým 
tekutým  pracím  prostriedkom  alebo viacúčelovým  prostriedkom  (podľa  pokynov  na 
štítku výrobku).
4. Mäkkou plastovou kefkou, hubkou alebo handričkou jemne očistite všetky 

povrchy vložky.

62 - Údržba

Penovú podložku, penovú vložku a podložku bedrovej opierky 
vyčistíte nasledujúcim spôsobom.

Nepoužívajte mydlo a neponárajte penové súčasti do vody.

Vzduchovú vložku vyčistíte nasledujúcim spôsobom.



5. Opláchnite ju čistou vodou.

6. Nechajte ju vyschnúť.

5.2.5 Ovládač

5.2.6 Ochrana pred koróziou

Údržba - 63

Neperte ju v práčke, ani ju nesušte v sušičke. Nevystavujte ju priamemu 
slnečnému žiareniu.

Použite mäkkú handričku navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom. Pri čistení 
joysticku a displeja panela buďte opatrní. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne 
kuchynské čistiace prostriedky. Panel sa nesmie umývať vodou ani žiadnu inou 
kvapalinou.

Plastové a čalúnené časti sú odolné voči korózii. Kovové časti sú chránené proti 
korózii pozinkovaním, ktoré je pod nánosom prachového povlaku.



5.3 Nafukovanie pneumatíkpoháňacích kolies

1. Odskrutkujte a odstráňte krytku ventilu pneumatiky.

2. K ventilu pripojte trysku stlačeného vzduchu a upravte tlak v 
pneumatike na predpísanú hodnotu.

3. Vráťte krytku ventilu späť.

5.4 Bezpečnostný pás

64 - Údržba

Jazdite len s vozíkom so správnym tlakom v pneumatikách. Tlak v 
pneumatikách poháňacích kolies je 250 kPa. Spoločnosť Permobil odporúča 
kontrolovať tlak v pneumatikách každý týždeň a po významnej zmene 
teploty alebo nadmorskej výšky.

Nesprávny tlak v pneumatikách môže spôsobiť nestabilitu vozíka a ťažkú 
jazdu. Môže tiež viesť k nadmernému opotrebovaniu, prepichnutiu, 
skráteniu dojazdu a poškodeniu zostavy kolies.

Nasledujúcim postupom nafúknete pneumatiky poháňacích kolies.

Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostného pásu, či nie je poškodený 
alebo opotrebovaný. Ak spozorujete známky poškodenia alebo 
opotrebovania, okamžite kontaktujte svojho predajcu výrobkov 
spoločnosti Permobil a bezpečnostný pás vymeňte.



6 Riešenie problémov

Možná príčina

Vozík neštartuje.

Batérie sú vybité. Nabite batérie.

Hlavný istič je vypnutý.

Hlavný istič sa vypína.

Vozík sa nedá nabíjať.

Hlavný istič je vypnutý.

Istič nabíjania vypadol.

problémovRiešenie - 65

Nasledujúce pokyny pre odstraňovanie problémov opisujú poruchy a 
udalosti, ku ktorým môže dôjsť pri použití vozíka. Rovnako sú tu navrhnuté 
postupy nápravy.

Tieto pokyny nemôžu zahŕňať všetky problémy a udalosti, s ktorými sa 
môžete stretnúť. V prípade pochybností sa vždy obráťte na servis alebo 
spoločnosť Permobil. Riešenie problémov a opravy elektroniky musia vždy 
vykonávať kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú dôkladne oboznámení s 
elektronikou vozíka.

Problém Riešenie

Zapojenie kábla k ovládaču je uvoľnené. Pripojte kábel k ovládaciemu panelu.

Zapnite hlavný istič. Viď strana 36.

Nahoďte znovu hlavný istič. Viď strana 36.

Zapnite hlavný istič. Viď strana 36.

Počkajte päť minút. Istič nabíjania 
sa automaticky resetuje.



Možná príčina

S vozíkom sa nedá jazdiť.

Je pripojená nabíjačka. Odpojte nabíjačku.

Vozík je v režime voľnobehu.

Vozík je zamknutý. Odomknite vozík.

Funkcia sedačky aktivovala funkciu 
automatického obmedzenia jazdy.

Motory sa prehriali.

Vozík sa v priebehu jazdy zastaví. Hlavný istič sa vypol. Nahoďte znovu hlavný istič. Viď strana 36.

S vozíkom je možné jazdiť iba
obmedzenou rýchlosťou.
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Problém Riešenie

Ukončite režim voľnobehu a 
reštartujte vozík.

Uistite sa, že operadlo a opierka nôh nie 
sú sklopené a že sa sedačka nenaklápa 
alebo nedvíha.

Vypnite vozík a počkajte, kým 
motory vychladnú.

Vozík sa sám vypne po určitej 
dobe nečinnosti (20-30 minút).

Bol aktivovaný režim úspory 
energie elektroniky.

Pre opätovné zapnutie vozíka stlačte 
tlačidlo Start na ovládacom paneli.

Funkcia sedačky aktivovala 
automatické obmedzenie rýchlosti.

Uistite sa, že chrbtová opierka a 
stupačka nie sú sklopené a že sa 
sedačka nenaklápa alebo nedvíha.



Možná príčina

Vzduchová vložka ROHO AGILITY
neudrží vzduch.

Plniaci ventil nie je uzavretý.

Plniaci ventil je poškodený.

V polstrovaní sú diery.

Vzduchová vložka ROHO AGILITY nie je 
pohodlná.

Vzduchová vložka nie je správne
nastavená.

Vzduchová vložka nie je správne vložená.

Vzduchová vložka ROHO AGILITY
vo vnútri krytu kĺže.

Vzduchová vložka nie je správne vložená.
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Problém Riešenie

Otočte plniacim ventilom v smere 
hodinových ručičiek. Uistite sa, že je 
úplne uzavretý.

Prezrite plniaci ventil a hadičku.

Nájdite v polstrovaní diery. Ak sú diery 
veľmi malé alebo nie sú vidieť žiadne 
diery, postupujte podľa pokynov na sade 
na opravy.

Pridajte alebo odpustite vzduch 
na požadovanú úroveň.

Uistite sa, že vzduchové komôrky 
smerujú k prednej časti vozíka a že kryt 
je v správnej polohe.

Uistite sa, že vzduchová vložka je v 
správnej polohe a že tkanina je 
pripevnená k prúžku so suchým zipsom v 
oblasti výrezu penovej podložky. Okraj 
vzduchovej vložky by mal byť zastrčený 
medzi penové vrstvy okolo okraja oblasti 
výrezu.



7 Všeobecné informácie

7.1 Záruka

https

Záručné podmienky nájdete v dokumente Informácie o záruke na výrobok. 
Ďalšie informácie o platných zárukách nájdete na adrese                       

://permobilus. com/support/warranties/.

7.2 Normy a predpisy
Tento výrobok spĺňa nasledujúce požiadavky:
• Elektrické invalidné vozíky, skútre a ich nabíjačky - požiadavky a 

skúšobné metódy (EN 12184)
• Štandardné vozíky podľa ISO 7176
• Nariadenie amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv 21 CFR 820
• Nariadenie (EU) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

7.3 Hlásenie nehôd

7.4 Likvidádia a recyklácia odpadu

68 - Všeobecné informácie

Táto kapitola obsahuje informácie o záruke, normách a predpisoch, 
ohlasovanie incidentov, likvidácii, a technické špecifikácie.

Všetky elektrické invalidné vozíky sa dodávajú s dvojročnou zárukou 
na výrobok. Batérie a nabíjačka sa dodávajú s jednoročnou zárukou.

       
   

Pokial dôjde k nejakému incidentu, kontaktujte 
spoločnosť Permobil telefonicky alebo e-mailom.

Ohľadom informácií týkajúcich sa platných dohôd o likvidácii 
kontaktujte spoločnosť Permobil.



7.5 Technické údaje

Hmotnosť najťažšej časti Chrbtová opierka 2,7 kg

Šírka zatáčania 1 340 mm

Minimálny polomer otáčania 1 340 mm

Požadovaná šírka koridoru so zákrutami 1 210 mm

Požadovaná hĺbka zádveria 1 520 mm

Požadovaná šírka koridoru s bočným východom 1 050 mm

Min. svetlá výška nad zemou 80 mm

Schopnosť prekonávať prekážky (vzdialenosť priblíženia 0 cm) 50 mm

Schopnosť prekonávať prekážky (vzdialenosť priblíženia
50 cm)

75 mm

Životnosť batérie 450 cyklov

Typ batérie a menovité napätie Uzavretý olovený akumulátor 2×12 V, skupina 34

Hmotnostná skupina užívateľov III

-Všeobecné informácie 69



TimråKontakty , Švédsko

Nashville, USA

PU TIM PU NAS
Permobil AB Permobil Inc.
Per Uddéns väg 20 300 Duke Drive
861 36 Timrå Lebanon, TN 37090

Švédsko USA

+46 60 59 59 00 +1 800 736 0925

+46 60 57 52 50 +1 800 231 3256
info@permobil.com support@permobil.com

www.permobil.com www.permobil.com
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Adresa a telefónne číslo predajcu

Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404
Slovensko

Web: www.letmo.sk
E-mail: info@letmo.sk
Tel.: 0800 194 984

Predajca na Slovensku:



www.permobil.com7 330818 369383

337587 ces-CZ
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