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Súčásťou invalidného vozíka

Spoločnosti SUNRISE MEDICAL bol udelený certifikát ISO 9001, potvrzujúci kvalitu našich výrobkov vo všetkých štádiách, od 
výzkumu a vývoja až po výrobu. Tento produkt spĺňa požiadavky v súlade so smernicami EU. Uvedené varianty a príslušenstvo sú k 
dispozícií za príplatok.

Podpis a pečiatka dodávateľa

SK

SK
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  VAROVANIE!

 NEPOUŽÍVAJTE TENTO INVALIDNÝ VOZÍK 
KÝM SI NEPREČÍTATE TÚTO PRÍRUČKU A 
NEPOROZUMIETE JEJ.

InformácIe pre užívateľa

Účel použitia elektrických invalidných vozíkov:

Elektrické invalidné vozíky sú určené výhradne pre 
užívateľov, ktorí nemôžu chodiť alebo majú 
obmedzenú mobilitu pre ich osobné použitie v interiéri a 
vonku. Pokiaľ je osadený modul pre riadenie 
doprevádzajúcou osobou, elektrický invalidný vozík 
môže ovládať asistent za užívateľa.
Pokiaľ  je  osadený  modul  pre  dvojaké  ovládanie , 
elektrický  invalidný  vozík môže ovládať  užívateľ , alebo 
môže  byť ovládaný  asistentom , ktorý  ovláda  invalidný 
vozík za užívateľa.

Maximálny  limit hmotnosti  (zahŕňa  hmotnosť  užívateľa 
aj hmotnosť  všetkého  príslušenstva , umiestneného  na 
invalidnom  vozíku) je vyznačený  na štítku s výrobným 
číslem, ktorý je nalepený na podvozku vozíka. 

Na  obale  invalidného  vozíka  sa  nachádza  doplnkové 
výrobné číslo invalidného vozíka, ktoré môžete prilepiť na 
titulnú stranu návodu na použitie dodávaného s invalidným 
vozíkom.

Záruka  platí  iba  vtedy , ak  je  výrobok  používaný  za 
špecifikovaných  podmienok  a k

 

účelom , ku  ktorým  je 
určený. 

Predpokladaná životnosť invalidného vozíka je 5 rokov. 
NEPOUŽÍVAJTE  ani  nenasadzujte  na invalidný  vozík 
žiadne  súčiastky  od iných  výrobcov , pokiaľ  ich oficiálne 
neschváli Sunrise Medical.

Oblasť použitia

Vďaka  rôznym  variantám  prispôsobeniu  a modulárnej 
konštrukcií  ho môžu používať  ľudia, ktorí nemôžu  chodiť 
alebo  majú  obmedzenú  mobilitu  kvôli  nasledujúcim 
stavom:

•

 

Paralýza
•

 

Strata končatiny (amputácia nohy)
•

 

Vada končatiny/deformita
•

 

Kontraktúry kĺbov/zranenia kĺbov
•

 

Mŕtvica a mozgové zranenia
•

 

Neurologické choroby (napr. MS, Parkinsonova choroba)
•

  

Choroby ako sú srdcové a obehové poruchy, poruchy 
rovnováhy alebo kachexia a tiež pre starších ľudí, ktorí 
dosiaľ majú silu v hornej časti tela.

•

  

Osoby , ktoré  sú mentálne  a fyzicky  schopné  ovládať 
vstupné zariadenie k riadeniu invalidného vozíka a jeho 
funkcií bezpečným spôsobom.

Pri zvažovaní  výberu  vozíka  vezmite   tiež do úvahy   telesnú
 veľkosť ,  hmotnosť  vrátane  rozloženia  telesnej  hmotnosti ,

 fyzickú  a  psychologickú  konštitúciu  užívateľa,  vek

 

užívateľa ,

 
jeho

 
životné

 
podmienky

 
a

 
prostredie.

V
 
prípade

 
pochybností

 
sa

 
obráťte

 
na

 
zdravotníka ,

 
aby

 
bolo

 
zaištené ,

 
že

 
užívateľ

 
nebude

 
vystavený

 
neprijateľným

 rizikám.

Sunrise
 
Medical

 
má

 
certifikáciu

 
ISO

 
9001, čo

  
zaisťuje

 kvalitu
 

vo
 

všetkých
 

štádiách
 

vývoja
 

a
 

výroby
 

tohoto
 

vozíka
.  

Sunrise  Medical  prehlasuje  na  svoju  výhradnú 
zodpovednosť , že  je  tento  výrobok  v  súlade  s 
požiadavkami  smernice  93/42/EHS  v znení  smernice 
2007/47/EHS.”

Sunrise Medical prehlasuje, že tento výrobok spĺňa 
požiadavky na výkon pre “Crash Test” podľa 
ISO 7176-19:2008.

Výrobné číslo a ďalšie dôležité údaje sú uvedené 
na štítku vpravo na hlavnom ráme výrobku.

Ak  ste  zrakovo  postihnutý (á ), 
môžete 

si tento dokument prehliadnuť vo 
formáte PDF na stránke

www.letmo.sk

prípadne  si ho môžete vyžiadať 
s  textom  písaným  veľkým 
písmom.
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ČALÚNENIE OPERADLA

Q100R/Q200R Vlastnosti

OVLÁDACIA PÁKA

VÝŠKOVO /
ŠÍRKOVO

NASTAVITEĽNÉ 
PODRUČKY

STABILIZAČNÁ 
TYČ

SCHRÁNKA NA 
BATÉRIE

POHÁŇANÉ 
KOLESO

MOTORY
STUPÁTKA

PODUŠKA

RUČNÉ OVLÁDANIE
MODUL

JOYSTICK

Vzhľadom  k modulárnemu  prevedeniu , jednoduchosti  a širokej škále možností  nastavenia  predstavuje 
vozík 

Quickie Q100R/Q200R ideálnu voľbu pre jednoduchý servis, rekonštrukciu a požiadavky na 
recykláciu.

V rámci našej priebežnej iniciatívy pre zlepšovanie výrobkov si spoločnosť Sunrise Medical vyhradzuje 
právo 
meniť špecifikácie a prevedenie bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho nie sú všetky ponúkané 
funkcie 

a voľby kompatibilné so všetkými konfiguráciami invalidného vozíka.
Všetky rozmery sú približné a môžu sa meniť.

KOLIEČKA
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1.0 Váš invalidní vozík:

V spoločnosti Sunrise Medical chceme, aby Vám 
invalidný vozík Q100R/Q200R najlepšie slúžil a aby ste 
optimálne využili jeho funkcie. Táto užívateľská príručka 
Vás zoznámi s vozíkom a s jeho vlastnosťami. Obsahuje 
rady pre každodenné používanie a všeobecnú údržbu aj 
informácie o náročných normách kvality, ktoré dodržiavame 
a podrobnosti o záruke. 

Váš invalidný vozík je dodaný pripravený k rýchlemu 
zostaveniu.  Postupujte  podľa  návodu  na  obsluhu  na
  vnútornej obálke tohoto návodu na obsluhu. Pre vozík      Q
100R/ Q200R je k dispozícií široká škála komponentov a 
možností nastavenia. Ďalšie informácie o nich Vám 
poskytne autorizovaný dodávateľ spoločnosti Sunrise 
Medical.

Váš  invalidný  vozík  Vám  bude  dodaný  v skvelom  stave 
osobne  skontrolovaný  pred  expedovaním  z nášho 
výrobného závodu. Pokiaľ budete dodržiavať  pravidlá pre 
údržbu  a čistenie , Váš vozík  si zachová  svoj  prvotriedny 
stav a plne Vás uspokojí.
Vozík  Q 100 R /Q 200 R  je  určený  ku  každodennému 
používaniu  pre  jednotlivca . Je  vhodný  na  použitie  v 
interiéri  aj v exteriéri  (trieda B). Je určený iba na jazdu po 
chodníku , možno  ho  však  použiť  na  prechádzanie  z 
jedného chodníka na druhý.

Tento  vozík  je  určený  pre  jedného  užívateľa  s 
obmedzenou mobilitou s hmotnosťou do 125

 
kg pre typ 

Q100R a 136
 

kg pre  typ Q200R (v závislosti  na použití 
voliteľného  príslušenstva  na Vašom  vozíku ), ktorý  má 
rozpoznávacie, fyzické a zrakové schopnosti ovládať vozík 
bezpečne do maximálneho sklonu 18

 

% (10°). Podrobné 
informácie  o maximálnom  sklone nájdete  v kapitole  16.0 
Špecifikačný  list . Pokiaľ  máte  nejaké  pochybnosti  o 
vhodnosti  invalidného  vozíka , obráťte  sa na miestneho 
autorizovaného  dodávateľa  spoločnosti  Sunrise  Medical 
pre vysvetlenie, než začnete vozík používať.

Pri  robení  drobných  úprav  nastavení  je veľmi  dôležité 
prečítať si príslušné oddiely návodu na použitie. V prípade 
zložitejších úprav si preštudujte technickú príručku alebo 
sa  obráťte  na  miestneho  autorizovaného  dodávateľa 
spoločnosti Sunrise Medical.

Pokiaľ  máte  akékoľvek  otázky  ohľadom  používania , 
údržby alebo bezpečnosti invalidného vozíka, obráťte sa 
na  miestneho  autorizovaného  servisného  technika 
spoločnosti  Sunrise  Medical . Pokiaľ  neviete  o 
autorizovanom  dodávateľovi  vo Vašej  oblasti  alebo máte 
Ďalšie otázky, píšte alebo telefonujte:

 
     

  
 

     
     

    

2.0 Jak používat tuto příručku

2.1 Úvod:
Adresa a telefonne číslo miestneho servisného technika 
sú uvedené v okienku nižšie.
V prípade  poruchy  sa na neho  obráťte  a snažte  sa mu 
povedať  všetky  dôležité  podrobnosti , aby  Vám  mohol 
rýchlo pomôcť.
Invalidné vozíky vyobrazené a popísané v tejto príručke 
nemusia  byť nutne  v každom  detaile  úplne  rovnaké , ako 
Váš  vlastný  model . Všetky  tu uvedené  pokyny  však  v 
plnom rozsahu platia, bez ohľadu na drobné rozdiely.

UPOZORNENIE : Výrobca  si vyhradzuje  právo  meniť 
hmotnosti, rozmery a ďalšie technické parametre uvedené 
v tejto  príručke  bez  predchádzajúceho  upozornenia . 
Všetky  hodnoty , rozmery  a výkony  uvedené  v tejto 
príručke sú orientačné a nepredstavujú špecifikácie.

1.0 Váš invalidný vozík: 2.0 Ako používať túto príručku

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

www.letmo.sk
info@letmo.sk
0800 194 984
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2.2 Záruka

TÁTO ZÁRUKA NIJAKO NEOBMEDZUJE VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Sunrise Medical* poskytuje svojim zákazníkom záruku, ako je uvedená v záručných podmienkach na výrobky, ktorá 
pokrýva nasledujúce.

Záručné podmienky:

1. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na výrobné alebo materiálové vady všetkých súčiastok výrobku. Vadná súčiastka v 
rámci tejto lehoty bude zdarma vymeněná alebo opravená. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

2. Pre uplatnenie záruky sa, prosím, obráťte na zákaznicke centrum spoločnosti Sunrise Medical s presnými 
informáciami o povahe problémov. Ak bude zákazník výrobok používať mimo oblasť pôsobnosti poskytovateľa 
služieb zákaznickeho servisu Sunrise Medical, opravy alebo výmeny budú robené iným poskytovateľom, ktorý bude 
určený výrobcom. Výrobok musí byť opravený poskytovateľom služieb zákaznickeho servisu určeným spoločnosťou 
Sunrise Medical 
(obchodný zástupca).

3. Na diely, ktoré boli opravené alebo vymenené v rámci tejto záruky, je poskytovaná záruka v súlade s bodom 1 
týchto záručných podmienok počas zostávajúcej doby záruky na výrobok.

4. Na originálne náhradné diely, nainštalované na náklady zákazníka, sa poskytuje záruka v dĺžke trvania 12 
mesiacov (od montáže), v súlade s týmito záručnými podmienkami.

5.
 

Nárok na túto záruku nevzniká, ak je oprava alebo výmena výrobku alebo jeho časti vyžadovaná z nasledujúcich 
dôvodov:

a.
 

Normálne opotrebenie, ktoré mimo iného zahŕňa nasledujúce súčiastky: batérie, opierky rúk, čalúnenie, 
pneumatiky, brzdové segmenty, ochranné krúžky atď.

b.
 

Výrobok, ktorý bol preťažovaný. Maximálna hmotnosť užívateľa je uvedená na výrobnom štítku.
c.

 
Jedná sa o výrobok alebo diel, ktorého údržba alebo servis neboli robené v súlade s doporučeniami 
výrobcu, uvedenými v príručke užívateľa alebo v servisnej príručke.

d.
 

Bolo použité príslušenstvo, ktoré nie je špecifikované ako originálne príslušenstvo.
e.

 
Došlo k poškodeniu invalidného vozíka alebo jeho súčasti v dôsledku zanedbania, nehody alebo 
nesprávneho používania.

f.

 

Na výrobku alebo jeho časti boli robené zmeny/úpravy, ktoré sa líšia od požiadaviek výrobcu. 
g.

 

Opravy boli urobené predtým, než bol o okolnostiach informovaný zákaznícky servis spoločnosti Sunrise Medical.

6.

 

Táto záruka podlieha zákonom krajiny, v ktorej bol výrobok od spoločnosti Sunrise Medical zakúpený.

* To znamená, prevádzku spoločnosti Sunrise Medical, v ktorej bol výrobok zakúpený.
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3.0 Vysvětlení štítků / definice slov

3.1 Definícia slov použitých v tejto príručke

Slovo Definícia

 NEBEZPEČIE!

Doporučenie pre užívateľa, pri 
ktorého nedodržaní existuje 
potenciálne riziko vážneho úrazu

 VAROVANIE!

Doporučenie pre užívateľa, pri 
ktorého nedodržaní existuje 
potenciálne riziko úrazu

 POZOR!

Doporučenie pre užívateľa, pri 
ktorého nedodržaní existuje 
potenciálne riziko poškodenia 
zariadenia

UPOZORNENIE:
Všeobecné doporučenie alebo 
najlepší postup

RWD Pohon zadných kolies

Odkaz na dodatočnú dokumentáciu

3.0 Vysvetlenie štítkov/ definícia slov
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 VAROVANIE! – NEDOTÝKAŤ SA - HORÚCE

ČERVENÝ

ČERNÝ

ČERVENÝ

ČERVENÝ

K
on

ek
to

r o
vl

ad
ač

e

ŽL
U

TÝ

Konektor baterie
Schéma zapojení baterie

ČERNÝ ČERNÝ

Konektor baterie

ŠTÍTOK BATÉRIE (POD KRYTOM)
 

SCHÉMA ZAPOJENIA

POLOHA UPEVNENIA PRI PREPRAVE

UVOLNENIE BRZDY

  POHON

  VOĽNOBEH

Obr. 3.1

Obr. 3.2
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4.0 Bezpečnost:     

Pokiaľ budete dodržiavať pokyny z tejto príručky, užijete 
si mnoho bezporuchových rokov užívania: 

 VAROVANIE!
• Toto vozidlo nie je určené k použitiu na ceste s 

výnimkou prechádzania cez cestu od jedného 
obrubníka k druhému. 

• Údaje o zaťažení sa vždy vzťahujú na jedu osobu ako 
užívateľa ovládajúceho vozík. 

• Invalidný  vozík  je  schválený  na  používanie  jednou 
osobou  alebo  jednou  sediacou  osobou  a  jej 
doprovodom  pri použití duálnej ovládacej  jednotky pre 
doprovod.

 VAROVANIE!

4.1 Všeobecné varovanie:
• Pred montážou či demontážou sa vždy presvedčte, že 

je invalidný vozík vypnutý.
• Vždy  skontrolujte , či  dokážete  ovládať  všetky 

ovládacie  prvky  z  pohodlnej  polohy . Venovanie 
pozornosti  Vašej  polohe  má  zásadný  význam  pre 
zaistenie Vášho trvalého komfortu a pohody.

•
 
Vždy  zaistite , aby ste bol/a dobre  vidieť , najmä  keď 
používate  invalidný  vozík  počas  zlých  svetelných 
podmienok.

•
 
Tento invalidný vozík bol konštruovaný tak, aby splnil 
požiadavky  konkrétneho  užívateľa . Pokiaľ  by  ho 
používal  iný  užívateľ , je  možné , že  ho  bude  treba 
nastaviť a preprogramovať.

•

 

Nedovoľte deťom a iným osobám, aby používali Váš 
invalidný vozík. 

•

 

Nezdvíhajte vozík za odnímateľné diely, ako sú 
stupačky, područky, atď.

 POZOR!

4.2 Charakteristiky a voľby:
Niektoré  funkcie  a príslušenstvo , uvedené  v tomto 
návode  na  použitie , nemusí  byť  vo  Vašej  krajine  k 
dispozícií  a tiež  môžu  obmedzovať  celkové  fyzikálne 
limity  štandardného  výrobku  (napr . max . rýchlosť , limit 
hmotnosti  užívateľa , atď .).  Tieto  obmedzenia  sú 
vyznačené  vo  formulári  objednávky , v technickej 
príručke a v užívateľskej príručke. 
Ďalšie informácie Vám poskytne miestny 
autorizovaný predajca spoločnosti Sunrise Medical.

 VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO  UDUSENIA  SA– Táto  pomôcka 
pre  mobilitu  používa  malé  súčiastky , ktoré  môžu  za 
určitých  okolností  predstavovať  nebezpečenstvo 
udusenia sa.

 NEBEZPEČENSTVO!

4.3 Predbežné kontroly:
• Neskúšajte manévrovanie v plnej rýchlosti. 
• Pokiaľ musíte náhle zabočiť, najprv spomaľte pomocou 

joysticku alebo gombíka k regulácií rýchlosti. 
• Je to veľmi dôležité, pokiaľ idete z kopca. 
• Nedostatočná pozornosť tomuto pokynu môže mať za 

následok to, že sa s vozíkom prevrhnete. 
• Pred nasadaním na vozík a vysadaním z vozíka sa 

vždy presvedčte, či je vozík vypnutý. 
• Vždy skontrolujte , či môžete z pohodlnej  polohy v sede 

ovládať  všetky ovládacie  prvky. Je dôležité  venovať 
pozornosť držaniu tela pre zaistenie komfortu. 

•
 
Pred uvedením vozíka do pohybu sa vždy presvedčte, 
či je voľnobežné zariadenie vypnuté. 

•
 
Vždy skontrolujte, či je zreteľne vidieť, najmä ak 
používate vozík pri nízkej viditeľnosti. 

 VAROVANIE!

4.4 Núdzové brzdenie:
Pokiaľ je prívod elektrickej energie vypnutý tlačítkom Zap
./ Vyp., vozík  sa okamžite  a úplne zabrzdí . Táto metóda 
zastavenia  sa  nedoporučuje  s výnimkou  naliehavých 
situácií, pretože zastavenie je extrémne náhle.

4.5 Obrubníky, (Obr. 4.1):
•
 
Vždy prechádzajte cestou čo najrýchlejšie, pretože sa 
môžu objaviť iné vozidlá.

•
 
Nepokúšajte sa zdolávať smerem nahor či dole 
obrubník vyšší než 100 mm výška.

•
 
Nepúšťajte  sa  smerom  nahor  zdolávať  vysoké 
obrubníky , svahy  alebo  sklony  vzhľadom  k vysokému 
riziku vypadnutia z vozíka a prevrhnutia vozíka.

•

 

Nepokúšajte  sa  zdolávať  smerom  nahor  žiaden  obrubník
 v  blízkosti  kanalizačnej  vpusti  alebo  na  nerovnom
 

či
 štrkovom  povrchu.

•

 

Nepokúšajte  sa  zdolávať  smerom  nahor  obrubník  vyšší než 50 mm. •

 

Nepokúšajte  sa  zdolávať  žiaden  obrubník  smerom  nahor

 
či

  
nadol pod

 
šikmým

 
uhlom.

 
Prístup 

  
iba pod

 
uhlom

 

90°

 

s

 
nájazdom

 
najmenej

 
500mm.

Obr. 4.1

4.0 Bezpečnosť
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4.6 Pneumatiky:
Pneumatiky  invalidného  vozíka  trpia  opotrebením  v 
závislosti na tom, ako veľmi sa vozík používa. Kontrolujte 
ich pravidelne  podľa  pokynov  v tejto príručke  a najmä v 
nich kontrolujte tlak.

 VAROVANIE!

NIKDY  pre  nafukovanie  pneumatík , pokiaľ  sú 
namontované , nepoužívajte  kompresor  na benzínovej 
pumpe.

  VAROVANIE!

4.7 Voľnobežné zariadenie, (Obr. 4.2):
Viz tiež obr. 3.1
• Túto funkciu používajte iba na ručné tlačenie vozíka z 

jedného bodu do druhého. 
• Majte na pamäti, že keď je v prevádzke 

voľnobežný systém, vozík je bez brzdného systému. 
• Vypnutie motora spôsobí chybové hlásenie na ovládaní, 

ktoré je indikovené rýchlym blikaním LED displeja. 
• Z bezpečnostných dôvodov sa už nedá ovládať 

pohyb invalidného vozíka joystickom. 
• Nespúšťajte voľnobeh, keď sedíte v invalidnom vozíku. 
• Voľnobeh môže spustiť iba osoba, ktorá má 

dostatočnú  silu  a pohyblivosť  k úplnému  a úplne 
bezpečnému manévrovaniu s invalidným vozíkom pri 
voľnobehu.

Obr. 4.2
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5.0 Přeprava

5.1 Preprava invalidného vozíka vo vozidle
Nastupovanie a vystupovanie z vozidla

  NEBEZPEČENSTVO!
• Skontrolujte , či  je  vozidlo  vhodne  vybavené  na 

prepravu cestujúcich  v invalidnom vozíku a zaistite, aby 
spôsob prístupu/vystupovania bol vhodný pre Váš typ 
invalidného  vozíka . Vozidlo  by malo  mať takú  nosnosť 
podlahy, ktorá unesie kombinovanú hmotnosť užívateľa, 
invalidného vozíka a príslušenstva.

•
 
Pre  nastupovanie  do  vozidla  použite  rampu  (alebo 
zdvíhacie  zariadenie ) s dostatočnou  nosnosťou  pre 
invalidný vozík (aj s užívateľom).

•

 

Invalidný  vozík musí byť zaistený  proti pohybu dopredu . 
Tento  invalidný  vozík  je  schválený  pre  použitie  vo 
vozidlách  a spĺňa  požiadavky  na  prepravu  čelom  k 
smeru  jazdy  a  na  ochranu  hlavy  pri  kolíziách . 
Invalidný  vozík nebol testovaný  na prepravu  vo vozidle 
v iných polohách (Obr. 5.1).

 POZOR!
• Okolo invalidného vozíka musí byť dostatočný priestor 

umožňujúci  voľný prístup peo pripevnenie, dotiahnutie 
a uvoľnenie upevňovacích pásov invalidného vozíka a 
bezpečnostných pásov pre jeho užívateľa.

• Ľahká prístupnosť  a možnosť  manévrovania  vo vnútri 
motorových  vozidiel  značne  závisí  na  veľkosti  a 
polomere  otáčania  invalidného  vozíka . Menšie  vozíky 
alebo  vozíky  s menším  polomerom  otáčania  ponúkajú 
spravidla  lepšiu  prístupnosť  a možnosť  natočenia 
dopredu v smere jazdy. 

Zaistenie invalidného vozíka pomocou
pásového zádržného systému
Tento vozík bol s úspechom podrobený crash testu podľa: 
ISO 7176-19:2008, použitia zádržného systému.
•
 
Zaistené 4bodovým pásovým zádržným systémom (2 
vpredu, 2 vzadu, obr. 5.2), ktorý zodpovedá:
i.
 

ISO 10542 (medzinárodnej), alebo
ii.

 
SAE J2249 (USA).

UPOZORNENIE : Invalidný  vozík  zaistený  4bodovým 
pásovým  zádržným  systémom , ktorý  je  dostatočne 
dimenzovaný pre celkovú hmotnosť invalidného vozíka (
vrátane všetkého voliteľného vybavenia) podľa pokynov 
výrobcu WTORS1.

Názvoslovie:
1) WTORS: Wheelchair Tie-down Occupant Restraint 
System  (upínací  zádržný  systém  užívateľa  invalidného 
vozíka)

Obr. 5.1

A  Predné upínacie body.

B  Zadné upínacie body.

C  Smer jazdy.

Obr. 5.2

A A

BB

C

5.0 Preprava
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  NEBEZPEČENSTVO! 
• Invalidný vozík môže byť zaistený pomocou 

upínacích bodov na ráme invalidného vozíka (Obr. 5.2 
– 5.8). 

•
 
Upínacie  body  (2 vpredu , 2 vzadu ) sú  označené 
upínacím  symbolom  (Obr . 5.5). Nejprv  namontujte 
predné popruhy , potom zadné. Napnite  pásy a zaistite 
invalidný  vozík . Invalidný  vozík  nesmie  byť 
zaisťovaný  za  príslušenstvo  (závesy , područky , 
konzoly proti prevráteniu atď.). 

• Kotviace body alebo upevňovacie  prvky pre použitie vo 
vozidle  ani  konštrukčné  prvky  alebo  súčasti  rámu  sa 
nesmú  nijak  upravovať  alebo  vymieňať  bez 
predchádzajúcej porady s výrobcom.

•
 
Pokiaľ  prepravujete  invalidný  vozík  bez užívateľa  a 
zádržný  systém  nie  je  k dispozícií , potom  je  nutné 
vhodným  spôsobom  uložiť  invalidný  vozík  do 
batožinového  priestoru  a zaistiť ho proti pohybu počas 
jazdy.

A

C

Obr. 5.3

C

Obr. 5.4

B

A  Predné upínacie body.

B  Zadné upínacie body.

C  Smer jazdy.

Obr. 5.5

Obr. 5.6

Obr. 5.7

Obr. 5.8

A

B

Umiestnenie predného zádržného viazacieho pásu (Obr. 
5.7 - A).

Umiestnenie zadného štítku pre upevnenie a 
konzoly, (Obr. 5.8 - B). 
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Pokyny pre použiie zádržného systému vo vozidle

  NEBEZPEČENSTVO! 
• Použite 3bodový zádržný systém k zaisteniu užívateľa.
• Je treba používať bezpečnostné pásy, pridŕžajúce 
užívateľa 

v oblasti panvy aj trupu (Obr. 5.5) pre obmedzenie 
možnosti nárazu hlavy a hrudníka do súčastí auta.

•
 
Upevňovacie  prvky je treba namontovať  na príslušný 
stĺpik  vozidla  a  mali  by  byť  oddelené  od  tela 
komponenty  invalidného  vozíka, ako je područka alebo 
kolesá, (Obr. 5.7). 

•
 
Pri preprave v invalidnom vozíku použite 
vhodne nastavenú opierku hlavy.

•
 
Fixačné  opory (fixačné  pásiky a pásy) by nemali byť 
použité  alebo by sa na ne nemalo spoliehať  ako na 
bezpečnostné  pomôcky  v idúcom

 
 vozidle, pokiaľ  nie je 

výslovne  deklarované , že spĺňajú  požiadavky  normy 
ISO 7176-19:2008 alebo SAE J2249.

5.2 Invalidný vozík ako sedadlo spolujazdca
Vozík, ktorý je v  motorovom vozidle zaistený, neposkytuje 
rovnakú úroveň bezpečnosti  a zabezpečenia  ako systém 
sedadla  vo vozidle . Sunrise  Medical  doporučuje , aby 
užívatelia pri jazde používali sedadlá vo vozidle a zádržný 
systém  nainštalovaný  vo  vozidle  kedykoľvek  je  to 
možné. Sunrise Medical uznáva, že pre užívateľa nie je 
taký  spôsob  dopravy  vždy  praktický  a za  týchto 
okolností , kedy  musí  byť  užívateľ  prepravovaný  na 
vozíku  je  treba  postupovať  podľa  nasledujúcich 
doporučení.

  
    NEBEZPEČENSTVO! 

•
 Bezpečnosť  užívateľa  pri  preprave  závisí  od 
starostlivosti  osoby , ktorá  robí  zaistenie  upevňovacích 
pásov  a  je  treba , a  táto  osoba  má  byť  príslušne 
inštruovaná/vyškolená v jejich používání.

•  Vždy, keď je to možné, odstráňte z invalidného vozíka 
všetky pomocné príslušenstvá, napr. barle, voľné 
podušky, stolíky, atď. a bezpečne ich uložte mimo vozík 
i.  odmontovať a bezpečne uložiť vo vozidle, alebo

   ii.  pripevniť k vozíku, ale medzi stolček a užívateľa 
umiestniť podložku pohlcujúcu nárazovú energiu.

• Nastavovanie /zdvíhanie stupačky nepoužívajte vo    
zvýšenej

 

polohe,
 
a

 
keď

 
je

 
invalidný

 
vozík

 
a

 
uíivateľ

 
prepravovaný.

• Pokiaľ
 

sa
 

používa:
 

Naklonené
 

opierky chrbta
  

je
 

treba
 

vrátiť

 

do zvislej polohy.
• Pokiaľ sa používa: Zdvíhacie prvky sedadla musia 

byť
 

v

 

najnižšej polohe.
• Pokiaľ sa používa: Ručné brzdy musia byť 

pevne
 

zabrzdené.
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Nastavenie polohy zádržného systému užívateľa

  NEBEZPEČENSTVO!
• Panvový  bezpečnostný  pás musí byť upnutý  cez prednú 

stranu  panvy  tak , aby  bol  uhol  panvového  pásu  v 
preferovanej oblasti od 30° do 75° k horizontálnej rovine. 

• Strmejší  (väčší ) uhol  v  rámci  doporučovanej  oblasti  je 
žiadúci, tzn. veľkosť uhla bližšie k 75°, avšak nikdy väčší 
(Obr. 5.10).
i. Bezpečnostný pás pre zadržanie hornej časti trupu 

musí byť nasadený cez rameno a naprieč hrudníkom, 
ako je znázornené na obrázku Obr. 5.9. 
Bezpečnostné pásy je nutné nastaviť čo najtesnejšie 
tak, aby sa užívateľ ešte cítil komfortne. 

• Bezpečnostný pás nesmie byť pri použití prekrútený. 
• Pri  používaní  zádržného  systému  dávajte  pozor  na 

správnu  polohu  zámku  bezpečnostného  pásu , aby 
uvoľňovacie  tlačítko  nebolo  pri náraze  v kontakte  so 
súčásťami invalidného vozíka.

Užívateľ s hmotnosťou < 22 kg.

Ak  je  prepravovaným  užívateľom  dieťa , s hmotnosťou 
nižšou než 22 kg a dotyčné vozidlo má menej než osem 
(8) sediacich  pasažierov , je  doporučené , aby  boli 
prepravovaní  v detskom  zádržnom  systéme  (CRS ) 
zodpovedajúcom  predpisu  44 Európskej  hospodárskej 
komisie Organizácie spojených národov (UNECE). 
Tento  typ  zádržného  systému  je  pre  cestujúcich 
omnoho  účinnejší , než  klasický  trojbodový  zádržný 
systém cestujúcich a súčastí niektorých CRS systémov sú 
tiež doplnkové posturálne podpory, pomáhajúce udržiavať 
pozíciu dieťaťa pri usadení. 
Rodičia  alebo ošetrovatelia  môžu  v niektorých  prípadoch 
zvážiť  možnosť , že  dieťa  počas  prevozu  zotrvá  v 
invalidnom  vozíku , a to  vzhľadom  k úrovni  kontroly 
pozície  tela  a pohodlia , ktoré  pri  usadení  v invalidnom 
vozíku má. 
Za  takých  okolností  by  sme  vám  doporučili , aby  Vaši 
ošetrovatelia  a príslušné  kompetentné  osoby  urobili 
zhodnotenie rizika.

x

✓55°

100 mm

✓
x

75°

30°

Obr. 5.9

Obr. 5.10
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• Tento  návod  na  obsluhu , návod  na  obsluhu 
sedacieho  systému  (& Sedací  systém ) a návod  na 
obsluhu  riadiacej  jednotky (& Riadiaca  jednotka) noste 
so  sebou . Prepravcu  bude  treba  oboznámiť  s 
nasledujícimi odstavcami:
i.
 

Tlačenie invalidného vozíka.
ii.

 
Ako zaistiť/odistiť ovládač. 

iii.
 
Ako odpojiť batérie.

iv.
 
Ako odpojiť pohon.

•
 
Preprava invalidného vozíka.

•
 
Pri strednodobom a dlhodobom skladovaní postupujte 
podľa pokynov.

Postup zloženia invalidného vozíka (Obr. 5.11)
Otvory pre nastavenie  hĺbky sedadla umiestnené vpredu 
sú  určené  pre  referenčnú  rovnovážnu  polohou  2
bodového  zdvíhacieho  systému  ( individuálne 
konfigurácie  vozíka  a  voliteľné  vybavenie  môžu 
vyžadovať alternatívnu polohu).

Obr. 5.11

5.4 Všeobecné varovania pri preprave

  VAROVANIE!
• Kotviace  body alebo upevňovacie  prvky pre použitie vo 

vozidle  ani konštrukčné  prvky  alebo  súčasti  rámu  sa 
nesmú  bez predchádzajúcej  porady  so spoločnosťou 
Sunrise Medical nijak upravovať alebo vymieňať.

• Pokiaľ  pri  preprave  vozíka v aute  došlo  k  dopravnej 
nehode , je treba , aby vozík pred ďalším používaním 
skontroloval autorizovaný  predajca /servisné stredisko 
spoločnosti Sunrise Medical.

5.3 Špeciálne požiadavky na prepravu
Používanie invalidného vozíka vo vlaku. 

 nežSkôr  budete  cestovať , obráťte sa na príslušného 
vlakového prepravcu . Prepravca Vám bude schopný 
poskytnúť  podrobné  informácie  o  prípadných  špeciálnych 
požiadavkách a pokynoch . Doporučujeme skontrolovať 
nasledujúce:
• Je vo vlaku vhodný priestor určený pre užívateľa 

invalidných
 

vozíkov (s dostatočným manévrovacím 
priestorom)?

•
 
Je

 
k
 
dispozícií

 
vhodná

 
(k

 
tomu
 

určená )
 

plošina
 

pre
 

užívateľa

 

invalidných
 

vozíkov
 

( s
 

dostatočným
 

manévrovacím

 

priestorom)?
•
 
Je

 
k

 
dispozícií

 
vhodné

 
prístupové

 
miesto

 
k

 
nástupu

 
do 

železničného
 
vagónu

 
a

 
priestoru

 
vyčleneného

 
pre

 

užívateľa
 
invalidných

 
vozíkov?

•
 
Má

 
nástupná

 
plošina

 
dostatočnú

 
nosnosť

 
pre

 
celkovú

 

hmotnosť
 
invalidného

 
vozíka

 
spolu

 
s
 

jeho
 

užívateľom?
•
 
Uistite

 
sa,

 
že

 
sklon

 
nástupnej

 
plošiny

 
nie je

 
väčší

 

než

 

bezpečný
 

dynamický
 

sklon.
 

(Viz
 

časť
 

16)
•
 
Prekážky

 
alebo

 
prahy

 
nesmú

 
prekročiť

 
maximálnu

 

možnú

 

schopnosť
 

invalidného
 

vozíka
 

prekonávať
 

obrubníky.

  

(Viz

 

časť
 

16)

Väčšina železničných  spoločností  vám  po  predchádzajúcej 
dohode  poskytne asistenciu . Doporučujeme mať k 
dispozícií

 
návod  naobsluhu pri plánovaní cesty a kontakte 

so
 

železničnou
 

spoločnosťou.

Preprava invalidného vozíka ako batožiny.
Súčasti  invalidného vozíka , ktoré  sa  dajú  ľahko  
demontovať ,

 
by mali byť  počas  prepravy vozíka odobraté . 

Tieto
 

súčasti
 

bezpečne uložte. Napr.
A. Demontujte opierky nôh  
B. Demontáž područiek 
C. Sklopenie operadla

• Zaistite ,  aby  boli  všetky  odnímateľné  súčasti  upevnené
 

k
 Vašej  pomôcke  k  zaisteniu  mobility  alebo  zvlášť  zabalené

 a  označené,  aby  sa  pri  nakladaní  a  vykladaní  nestratili.
 •

 
Invalidný

 
vozík je možné

  
prepravovať

 
po

 
ceste,

 
po

 železnici,  po  mori
 

alebo
 

letecky.
•
  
Skôr  než

 
budete

 
cestovať ,

 
obráťte

 
sa

 
na

 
príslušného

 prepravcu .
 

Prepravca
 

Vám
 

bude
 

schopný
 

poskytnúť
 podrobné

 
informácie

 
o
 

prípadných
 

špeciálnych
 požiadavkách

 
a
 

pokyny.
•
 
Informácie

 
o
 

rozmeroch
 

a
 

hmotnosti
 

invalidného
 vozíka  nájdete

 
v

 
kapitole
 

16.
 •

 
Informácie

 
o
 

bateriách
 

použitých
 

v
 

invalidnom
 vozíku  nájdete

 
v

 
kapitole
 

6.
•
 
Zaistite ,

 
aby

 
boli

 
všetky

 
odnímateľné

 
súčasti

 
upevnené

 

k

 
Vašej

 
pomôcke

 
k

 
zaisteniu

 
mobility

 
alebo

 
zvlášť

 
zabalené

 
a

 
označené,

 
aby

 
sa

 
pri

 
nakladaní

 
a

 
vykladaní

 
nestratili.
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6.0 Údržba a čištění
Životnosť invalidného vozíka závisí na dobre urobenej 
údržbe. 
Informácie  o konkrétnych  nastaveniach , údržbe  alebo 
opravách  vám povie  autorizovaný  predajca  Sunrise . 
Prodajcovi  vždy  povedzte  model , rok  výroby  a 
identifikačné  číslo  uvedené  na  identifikačnom  štítku 
invalidného vozíka.

   POZOR!
Váš autorizovaný  predajca  Sunrise by mal na invalidnom 
vozíku  raz  ročne  urobiť  servis  (v prípade  intenzívneho 
používania  raz za šesť mesiacov ). Zoznam schválených 
autorizovaných dodávateľov vo Vašej oblasti si môžete 
vyžiadať  v servisnom stredisku Sunrise Medical  Service 
Centre.
Kontaktné  informácie  na  miestne  lekárske  servisné 
centrum  Sunrise  nájdete  na vnútornej  strane  prednej 
obálky tejto príručky.
Národné a medzinárodné webové stránky sú uvedené na 
zadnej obálke.

6.1 Údržba

  VAROVANIE!
• Voľné upevňovacie prvky musia byť znovu utiahnuté 

podľa pokynov na inštaláciu.
• Hrudné popruhy musia byť vymenené pri nájdení 

prvých známok poškodenia alebo nadmerného 
opotrebenia.

• Pokiaľ  zistíte  prasknutú  alebo  uvoľnenú  súčasť , ihneď 
prestaňte  popruh  používať  a  kontaktujte 
autorizovaného  dodávateľa  spoločnosti  Sunrise 
Medical s žiadosťou o výmenu.

• Skontrolujte upínacie pásy so suchým zipsom, či majú 
po pritlačení dostatočnú adhéziu.

•
 
Zo suchého  zipsu  pásov  odstráňte  nečistoty , ako  sú 
chumáče , vlasy  atď . Tieto  nečistoty  môžu  negatívne 
ovplyvniť adhéziu.

   
  VAROVANIE!

• V  prípade  akýchkoľvek  pochybností  ohľadom 
požadovaných  funkcií  vozíka  sa  obráťte  na 
autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical.

• Po urobení  akejkoľvek  údržby  či opráv  na vozíku  sa 
musíte  presvedčiť , či vozík  funguje  správne , než  ho 
použijete.

• Všetky spájacie  prvky musia  byť nahradené  rovnakými 
prvkami  so  správnou  dĺžkou , pevnosťou  v ťahu  a z 
rovnakého materiálu.

• Pri  výmene  samoistiacich  matíc  alebo  matíc/
svorníkov  zaistených  tekutou  závlačkou , musí  byť na 
závit nových spájacích prvkov nanesená vhodná tekutá 
závlačka.

Každodenná kontrola
Denne pred jazdou robte kontrolu popísanú v 
kapitole 18.0. 

Týždenná kontrola
Raz za týždeň, pred jazdou,  robte kontrolu popísanú 
nižšie.

Kontrola parkovacej brzdy:
Túto skúšku je treba robiť na rovnej podlahe s voľným 
priestoreom okolo vozíka najmenej jeden meter.
• Zapnite systém ovládania.
• Skontrolujte, či indikátor batérie zostane svietiť alebo 

bude pomaly blikať po jednej sekunde.
• Zatlačte joystick pomaly vpred, dokým nebudete 

počuť spustenie parkovacích bŕzd.
• Vozík sa môže začať pohybovať.
• Okamžite uvoľnite joystick. Musíte započuť zapadnutie 

parkovacej brzdy(cvaknutie) behom niekoľkých sekúnd.
• Opakujte skúšku eště najmenej trikrát a zatlačte pritom 

joystick dozadu, vľavo a vpravo.

Kontrola konektorov a káblov:
• Skontrolujte, či všetky konektory bezpečne lícujú.
• Skontrolujte stav všetkých káblov a konektorov, či nie 

sú poškodené.

6.0 Údržba a čistenie
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 NEBEZPEČENSTVO!

6.2 Ostré zátačky:
Nepokúšajte  sa ostro  zatáčať  v plnej  rýchlosti . Pokiaľ 
potrebujete  ostro  zatočiť , musíte  znížiť  rýchlosť 
joystickom  alebo  nastavením  rýchlosti . To  je dôležité 
najmä , pokiaľ  idete  naprieč  sklonom  alebo  zo sklonu . 
Pokiaľ  sa touto radou  nebudete  riadiť , môže sa stať, že 
sa vozík prevrhne.

 NEBEZPEČENSTVO!

6.3 Hmotnostný limit:
• Užívateľ vrátane príslušenstva vozíka Q100R nikdy 

nesmie prekročiť celkovú hmotnosť 125 kg.
• Užívateľ vrátane príslušenstva vozíka Q200R nikdy 

nesmie prekročiť celkovú hmotnosť 136 kg.
• Nikdy nepoužívajte  tento vozík v teréne , pokiaľ  celková 

hmotnosť (užívateľa a ďaľších predmetov na vozíku) 
prevyšuje vyššie uvedenú celkovú hmotnosť.

• Pri prekročení  hmotnostného  limitu je pravdepodobné , 
že dôjde k poškodeniu  sedadla , rámu a upevňovacích 
prvkov  a môže  spôsobiť  závažné  zranenie  Vám  i 
ostatným ľuďom v dôsledku poruchy vozíka

• Pri prekročení hmotnostného limitu nenadobúda 
záruka platnosť. Motory invalidného vozíka:

6.4 Horúce povrchy:

 VAROVANIE!
Po  dlhodobom  používaní  budú  motory  produkovať 
teplo , vyžaeované  prostredníctvom  vonkajšieho  plášťa 
motoru . Nedotýkajte  sa  vnútorného  krytu  motora 
najmenej  30 minút  po použití  invalidného  vozíka , aby 
stačil vychladnúť.

   VAROVANIE!
Nielen motory  sa môžu počas  prevádzky  vozíka  zahriať 
na  vysokú  teplotu , aj  čalúnenie  a područky  sa  môžu 
zahriať na vysokú teplotu, pokiaľ vozík stojí na slnku.

 NEBEZPEČENSTVO!

6.5 Opatrnosť na ceste:
•
 
Venujte maximálnu pozornosť ostatným 
účastníkom cestnej premávky. 

•
 
Majte na pamäti , že to posledné , co vodič osobného  či 
nákladného  automobilu  očakává je, že mu skríži cestu 
invalidný vozík, ktorý zíde z obrubníka. 

•
 
Pokiaľ máte pochybnosti, neprechádzajte cez cestu, 
dokiaľ si nebudete istí, že je to bezpečné. 

•
 
Vždy prechádzajte cez cestu čo najrýchlejšie a berte 
ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky.

 VAROVANIE!

6.6 Nepriaznivé podmienky:
• Majte  na pamäti , že pri jazde  na invalidnom  vozíku  za 

nepriaznivých  podmienok , napť . na mokrej  tráve , na 
blate , ľade , snehu  či  inom  klzkom  povrchu  môžete 
pocítiť  zníženie  záberu  a  ťahu  Vášho  vozíka . 
Doporučujeme  urobiť  zvláštne  bezpečnostné 
opatrenie  za týchto  podmienok , najmä  na kopcoch  a 
sklonoch ; Váš  vozík  by  mohol  stratiť  stabilitu  alebo 
skĺznuť, čo by mohlo viesť k úrazu. Extrémne  kolísanie 
teploty  môže  spustiť  samoochranný  mechanizmus 
riadiaceho  systému . Pokiaľ  k tomu  dôjde , riadiaci 
systém sa dočasne vypne, aby nedošlo k poškodeniu 
elektroniky vozíka. 

•
 
Pri použití elektrického  skútra alebo invalidného  vozíka 
si dajte  zvláštny  pozor  na voľné  alebo  dlhé  časti 
odevov . Pohyblivé  časti , ako napríklad  kolesá , môžu 
byť  pri  zachytení  oblečenia  potenciálne  nebezpečné 
alebo dokonca spôsobiť smrteľnú nehodu.

 VAROVANIE!

6.7 Rampy:
• Pokiaľ  používate  rampu , zaistite , aby  bola  schopná 

uniesť kombinovanú hmotnosť elektrického invalidného 
vozíka a Vás. 

• Pokiaľ  sa  rampa  používa  k nakladaniu  vozíka  do 
automobilu , zaistite , aby  bola  rampa  k automobilu 
riadne pripevnená. 

• Vždy vstupujte na rampu spredu a postupujte opatrne.
• Zaistite, aby bola rampa vhodná pre výrobok, ktorý 

prepravujete.

 VAROVANIE!
Maximálny nájazdový uhol je uvedený v kapitole 
16 špecifikačného listu

6.8 Nasadanie na vozík a zosadanie z vozíka:
Sunrise Medical doporučuje, aby ste sa poradili so svojím 
ošetrujúcim  zdravotníkom  pri výbere  metódy  nasadania 
na vozík  spredu  či z boku , aby  ste  používali  metódu , 
ktorá  je  pre  Vás  najvhodnejšia  a  aby  ste  neutrpeli 
zranenie.

 VAROVANIE!

6.9 Koliečka proti prevrhnutiu:
• Pred použitím vozíka skontrolujte, či koliečka proti 

prevrhnutiu nie sú poškodené či opotrebované.
• Pravidelne kontrolujte, či koliečka proti prevrhnutiu 

fungujú správne. 
• Doprovod musí vedieť, kde sú umiestnené koliečka proti 

prevrhnutiu , aby nedošlo k zachyteniu  nohy pod nimi a 
k zraneniu.

• Pre doprovod - Nestúpajte si na koliečka proti 
prevrhnutiu, invalidný vozík by mohol stratiť stabilitu.
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 VAROVANIE!

6.10 Použitie na sklone:
Váš invalidný  vozík  je  konštruovaný  a  testovaný  tak,  aby  ho

 bolo  možné  používat  na  sklonech  či  svahoch  uvedených
 

v
 kapitole  16  špecifikačného  listu.  •  Skôr než  sa  pokúsite   zísť svah  či  obrubník  smerom  nahor

 
alebo

 
dolu ,

 
je

 
treba

 
venovať

 
pozornosť

 
rozloženiu

 hmotnosti
 

(napr ,
 
elektricky

 
ovládanému

 
naklápaniu ,

 pokiaľ
 

je
 

namontované )
 

sedu
 

a
  

či  Vaše
 
telo

 
túto

 hmotnosť 
 
vyvažuje.

 •
 
Pre

 
zlepšenie

 
stability

 
sa

 
nakloňte

 
dopredu

 
pri

 
jazde

 do  kopca
 

so
 

sedadlom
 

a
 

operadlom
 

v
 

kolmej
 

polohe.
 •

 

Alternatívne

 

seďte

 

vo

 

vzpriamenej

 

kolmej

 

polohe

 

pri

 

jazde

 vpred

 

a

 

dolu

 

alebo

 

nakloňte

 

sedadlo

 

dozadu .

 

Dôrazne

 
Vám

 

doporučujeme ,

 

aby  ste

 

sa

 

vrátili

  

späť  do

 
vzpriamenej

 
kolmej

 

zníženej

 

polohy ,

  

kým  sa

 

pokusíte

 
zdolať

 
sklon

 
smerom

 

nahor

 

alebo

 

dolu.

 
•

 

Pokiaľ

 

tak

 

neurobíte,

 

môže

 

dôjsť

 

ku

 

strate

 

stability

 

vozíka.

 
•

 

Pokiaľ

 

máte

 

pochybnosti

 

o

 

schopnostiach

 

vozíka

 

na

 
sklone,

 

nepokúšajte

 

sa

 

prekonávať

 

sklon

 

nahor

 

či

 

dolu

 

a

 

vystupovať

 

na

 

obrubníky

  

zostupovať

 

z

 

nich

 

a

 

zvoľte

 

alternatívnu

 

cestu.

 VAROVANIE!

6.11 Svahy: stúpanie:
• Keď idete do kopca, udržujte vozík v pohybe. 
• Riaďte pohybom joysticku zo strany na stranu. 
• Pokiaľ zastavíte na kopci, je treba sa rozbiehať pomaly. 
• Na vozíku s pohonom zadných kolies sa v prípade 
potreby 

nakloňte dopredu, aby ste potlačili tendenciu k 
zdvihnutiu predných kolies.

  VAROVANIE!

6.12 Svahy: klesanie: 
•
 
Na svahu je dôležité nenechať invalidný vozík zrýchliť 
nad normálnu úroveň jeho základnej rýchlosti. 

•
 
V praxi  je bezpečnejšie  na  prudkých  klesaniach  ísť 
pomaly  (rýchlosťou  nižšou  než  5 km/hod. a zastaviť , 
pokiaľ vzniknú obavy z kontroly nad riadením smeru. 

• Pokiaľ  vozík  naberie  rýchlosť , umiestnite  joystick  do 
stredu , aby  spomalil  či úplne  zastavil  pohyb  vpred  a 
pomaly  ho  znovu  rozpohybujte  a nepripusťte , aby 
zrýchlil.

 VAROVANIE!

6.13 Pás sedadla:
Pred použitím invalidného vozíka sea ujistite, či je 
panvový bezpečnostný pás správne umiestnený a 
nastavený. Panvový bezpečnostný pás je pripevnený 
k invalidnému vozíku, ako je to znázornené v pokynoch 
k montáži v kapitole 5.7. Je dôležité, aby bol pás 
zaistený okolo operadla invalidného vozíka. Pásiky sa 
dajú pretiahnuť medzi područkami a operadlom.
Nastavte polohu pása tak, aby spona bola uprostred 
sedadla. Viz časť 5.7.

Nastavte pás pre upnutie v lone tak, aby spĺňal potreby 
užívateľa nasledovne:

Predĺženie pása: 
Pre  predĺženie  pása  nasuňte  voľný  pás  cez  posuvné 
nastavovacie  prvky a zásuvkový  diel spony  tak, aby bol 
pás dlhší, (Obr. 6.1).

Obr. 6.1

Skrátenie pása:
Nasuňte voľný pás späť cez zástrčkový diel spony 
a posuvné nastavovacie prvky. (Obr. 6.2).

Obr. 6.2
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Zaistite, aby zo zástrčkového dielu spony 
neprečnieval príliš dlhý koniec pásu, (Obr. 6.3)

Po upevnení  skontrolujte  medzeru  medzi  pásom  a 
užívateľom , pri správnom  nastavení  by malo byť možné 
zasunúť  dlaň  ruky  medzi  pás  pre  upnutie  v lone  a 
užívateľa, (Obr. 6.4).

Všeobecne  je treba pás pre upnutie  v lone pripevniť  tak, 
aby  pásiky  sedeli  pod  uhlom  asi  45 ° a pri  správnom 
nastavení  by  mal  pás  umožniť  užívateľovi  skĺznuť  v 
sedadle dolu, (Obr. 6.5).

45°

Obr. 6.5

Postup uvoľnenia pásu:
Stisnite  obnažené  strany  zástrčkového  dielu  spony , 
zatlačte  ich do stredu a jemne vytiahnite zo zásuvkového diela spony, (Obr. 6.7).

 VAROVANIE!

Pri preprave  užívateľa  na vozíku v aute sa nespoliehajte 
len  na  pás  pre  upnutie  v  lone , použite  zvláštny 
bezpečnostný  pás  a diagonálne  zábrany , ktoré  sú vo 
vozidle.

Obr. 6.6Obr. 6.3

Obr. 6.4 Obr. 6.7

Postup upevnenia spony: Pevne zatlačte zásuvkový 
diel spony do zástrčkového dielu spony. (Obr. 6.6).
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 VAROVANIE!
Doporučenie pre klienta
Pás sedadla je nutné denne kontrolovať, aby bolo zaistené, že je nastavený správne a nie  je obmedzený žiadnymi prekážkami  a
  

nie je nadmerne 
 

opotrebený.

 
 
  NEBEZPEČENSTVO!

Pokiaľ nie  je pás pre upnutie v  lone  pred použitím 
skontrolovaný ,   či  je bezpečný a nastavený , môže to 
zpôsobiť

 
ťažké zranenie užívateľa . napr . príliš voľný pás môže  umožniť  skĺznutie
 

užívateľa
 

na
 

vozíku
 

a
 

spôsobiť
 riziko  udusenia.

 VAROVANIE!
Údržba:
• Pravidelne kontrolujte pás pre upnutie v lone  a 
jeho

 
súčasti,  či nejavia  známky rozstrapatenia alebo 

poškodenia.
 

• V
 
prípade

 
potreby

  
ho vymeňte.

• Pás
 
čistite

 
teplou

 
mydlovou

 
vodou

 
a

 
nechajte

 
uschnúť.

• Pás
 
pre

 
upnutie

 
v
  
lone je

 
treba

 
nastaviť

 
tak,

 
aby

 
vyhovoval

 

koncovému
 
užívateľovi,

 
ako
 

je
 

to podrobne
 

popísané
 

vyššie.
•

 
Sunrise

 
Medical

 
tiež

 
doporučuje

  
robiť denne

 
kontrolu

 

dĺžky
 
a

 
nasadenia

 
pásu

 
pre

 
zníženie

 
rizika,

 
že
 

koncový

 

užívateľ
 

neúmyseľne
 

pás
 

nastaví
 

na
 

príliš
 

dlhú
 

dĺžku.

 

•

 

V

 

prípade

 

akýchkoľvek

 

pochýb

 

vo

 

vzťahu

 

k

 

používaniu

 

a

 

obsluhe

 

pásu

 

sedadla

 

požiadajte

 

o

 

pomoc

 

ošetrujúceho

 

zdravotníka ,
 

predajcu
 

invalidného
 

vozíka  alebo
 

ošetrovateľa

 
 

.

 VAROVANIE!
• Hmotnosť  užívateľa  a  predmetov na vozíku  nesmie nikdy 

prekročiť celkovú  hmotnosť uvedenú  v kapitole  16 
Špecifikačný  list.

•
 
Pred  použitím vozíka  starostlivo  skontrolujte jeho fungovanie.

• Pokiaľ  zistíte,  že  vozík  nefunguje  správne,  nechajte  si ho  
opraviť alebo nastaviť. Váš predajca Vám môže 
pomôcť

 
nájsť závadu a napraviť ju.

• Skontrolujte ,  či sú  batérie  nabité .  Vozík  nepoužívajte , 
pokiaľ  sú  batérie  málo  nabité . Vozík  sa môže  náhle 
neočakávane zastaviť.

• Uvedomte  si , že  sa   počas  každého  premiestňovania 
dostanete do miesta , kedy pod Vami nie  je sedadlo 
invalidného vozíka.

•
 
Pri  cúvaní  s  invalidným  vozíkom  buďte  zvlášť  opatrní.  Keď

 
jedno

 
z

 
kolies

 
narazí

 
na

 
prekážku ,

 
môže

 
sa

 
s

 
tať ,

 
že

 
nad

 
vozíkom

 
stratíte

 
kontrolu

 
alebo

 
z

 
neho

 
spadnete.

•
 
Nikdy

 
nepoužívajte

 
invalidný

 
vozík

 
na

 
svahovitom

 
teréne,

 pokiaľ
 
si

 
nie ste

 
istí,

 
že

 
tak

  
sa dá urobiť  

 
bez

 
straty

 
ťažnej

 sily.
•
 
Zdvíhajte

 
vozík iba

  
za

 
neodnímateľné

 
časti

 
hlavného

 rámu.
•

 

Nikdy
 
neskratujte

 
elektrické

 
spoje,

 
pretože

 
by

 
to

 
mohlo

 zpôsobiť
 
výbuch.

•

 

Nepoužívajte

 

tento

 

vozík,

 

pokiaľ

 

je

 

niektorá

 

z

 pneumatík  podhustená

 

alebo

 

prehustená.
•

 

Pri

 

používaní

 

mobilných

 

telefónov

 

invalidný

 

vozík

 
vypnite,

 
aby

 

nedošlo

 

k

 

elektromagnetickému

 

žiareniu.

A

Obr. 6.8

6.14 Spätné zrkadlo:
Uchytenie spätného zrkadla (Obr. 6.8 - 6.10):
• Odklopný  držiak  joysticku  obsahuje  prípravu  pro 

uchytenia integrovaného zrkadla. Pre montáž zrkadla, je 
treba zmeniť  nastavenie  odklopného  držiaka  joysticku . 
Podrobnosti sú uvedené v Servisnom návode.

• Po úprave  nastavenia  odklopného  držiaka  joysticku 
vložte  držiak  zrkadla  do  otvoru  paralelného 
odklápacieho mechanizmu (A).

•
 
Nasaďte podložku a maticu na závit držiaka, (B).

•
 
Utiahnite maticu tak, aby bolo zrkadlo vo vhodnej 
polohe pre užívateľa, (obr. 6.9).

•
 
Použite 13,0 mm kľúč a dotiahnite maticu na krútiaci 
moment 10,0 Nm, (Obr. 6.10). 

 
  VAROVANIE!

• Pri manévrovaní v stiesnenom priestore dajte pozor, 
aby zrkadlo nezavadilo o ľudí alebo predmety.

• Nevešajte predmety na zrkadlo.
• Ak Vás zrkadlo oslňuje, mierne ho sklopte.
• Udržujte zrkadlo čisté.

Obr. 6.9

B

Obr. 6.10

13,0 MM
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7      

7.1. Stupačka (Obr. 7.0-7.1): 
Typy Q100R a Q200R sa dodávajú s dvoma modelmi 
sklopnej stupačky.
Stupačky môžete odklopiť vytiahnutím  uvoľňovacej  páky 
dozadu smerom k sedáku a zatlačením závesov von. Pre 
odstránenie  stupačky  aktivujte  uvoľňovaciu  páku, otočte 
stupačku  asi  o 90 °smerom  von  a potom  ju vytiahnite 
nahor. Pri opätovnom nasadzovaní stupačky postupujte v 
obrátenom  poradí  a po  odklopení  dovnútra  zámok 
zapadne automaticky.

Q100R Q200RObr. 7.0.1 Obr. 7.0.2

Obr. 7.1

7.2. Područka (Obr. 7.2): 
Nasuňte trubku područky do držiaku trubky na invalidnom 
vozíku  a  zaistite  otočením  páky  vpravo . Pokiaľ 
požadujete  inú  individuálne  určenú  výšku  područky , 
môžete  ju  nastaviť  stavacím  šroubom  na  spojovacej 
trubke.

Obr. 7.2

7.3. Koliečka proti prevrhnutiu (Obr. 7.3): 
Sú  namontované , keď  vozík  opúšťa  výrobný  závod . 
Trubka koliečka proti prevrhnutiu je privarená k hlavnému 
podvozku na ráme invalidného vozíka.
Upozornenie : Koliečka proti prevrhnutiu  môžu prekážať 
v prekonávaní obrubníkov nahor a dole. Postupujte podľa 
pokynov v odstavcoch 6.9 a 6.10.

 
  VAROVANIE!

Nikdy nepoužívajte invalidný vozík bez 
nasadených koliečok proti prevrhnutiu.

Obr. 7.3

7.4. Zariadenie k zdolávaniu obrubníkov (Obr. 7.4):
• Typy  Q100R a Q200R sú k dispozícií  s voliteľným 

prekračovačom  obrubníkov , ktorý  môže  byť 
namontovaný vaším dodávateľom invalidného vozíka.

• Montáž prekračovača obrubníkov
• Odšroubujte 4 upevňovacie šrouby a demontujte 

plastový kryt na prednej strane invalidného vozíka.
• Demontujte dva tlačné prvky z plastového krytu.
• Namontujte  dve bočné dosky prekračovača  obrubníkov 

do  dier  na  prednej  trubke  a utiahnite  uťahovacím 
momentom 20–25

 
Nm.

•
 
Znovu  namontujte  plastový  prední  kryt. Opatrne  ho 
nasaďte na dve bočné dosky prekračovača obrubníkov. 
Znovu  našroubujte  4

 
šrouby  a utiahnite  uťahovacím 

momentom 1–2
 
Nm.

•

 

Namontujte  koleso  prekračovača  obrubníkov  do 
príslušnej  diery  a zostavu  utiahnite  uťahovacím 
momentom 10–15

 

Nm.
•

 

Pred použitím skontrolujte, či je zostava riadne 
utiahnutá.

Obr. 7.4

7.0 Montáž:
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7.5. Batérie (Obr. 7.5): 
Podrobné informácie k demontáži batérií nájdete v 
kapitole 11.0
Pre odpojenie batérie.
• Demontujte predný kryt batérie tak, že ho zdvidnete  nahor

 
za

 
rukoväť

 
na

 
prednej

 
strane

 
krytu.

•
 
Odpojte

 
dve

 
ŠEDÉ

 
zástrčky,

 
ktoré

 
spájajú

 
dve

 batérie  dohromady.

Obr. 7.5

7.6. Kolesá (Obr. 7.6 a 7.7): 
Pokiaľ je nutné odstrániť kolesá, napr. za účelom opravy 
poškodenej pneumatiky, postupujte nasledovne:

 VAROVANIE!
Všetky kolesá majú zásadný význam pre bezpečnosť . 
Pokiaľ si nie ste s robením týchto úkonov istí, obráťte sa, 
prosím , na  Vášho  autorizovaného  predajcu  Sunrise 
Medical.

Predné koliečko:
Q100 (Obr. 7.6.1)
• Použite 6 mm imbusový kľúč a 13,0mm maticový kľúč k 

odmontovaniu osy kolesa z vidlice.
• Odstráňte poškodené koleso.
• Po oprave kolesa postupujte pri opätovnom 

nasadzovaní v opačnom poradí.
•
 
Dotiahnite osu na krútiaci moment 13-17 Nm.

Q200 (Obr. 7.6.2)
•
 
Použite 5 mm imbusový kľúč a 13,0mm maticový kľúč k 
odmontovaniu osy kolsea z vidlice.

•
 
Odstráňte poškodené koleso.

•
 
Po oprave kolesa postupujte pri opätovnom 
nasadzovaní v opačnom poradí.

•
 
Dotiahnite osu na krútiaci moment 13-17 Nm.

Q100R Q200RObr. 7.6.1 Obr. 7.6.2

Zadné poháňané koleso (Obr. 7.7):
• Povoľte 3 šrouby 17 mm.
• Zdvihnite koleso s použitím blokov.
• Odstráňte šrouby a poškodené koleso.
•
 
Po oprave postupujte pri nasadzovaní v opačnom 

poradí.

•
 
Dotiahnite 4 šrouby na krútiaci moment 40-45 Nm.

Upozornenie : Zadné kolesá sú v prevedení  s oddelenými 
ráfikmi a  je možné ich odmontovať pre uľahčenie výmeny 
duše alebo pneumatiky.

Obr. 7.7
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 VAROVANIE!
Panvový  bezpečnostný  pás  má kritický  význam  pre 
bezpečnosť . Pokiaľ si nie ste istí jeho montážou, obráťte 
sa, prosím , na Vášho  autorizovaného  predajcu  Sunrise 
Medical.

1) Vyberte panvový bezpečnostný pás zo sáčku(Obr.7.8). 
2) Pripevnite  panvový  bezpečnostný  pás na konzolu 
operadla s použitím otvoru, ktorý tu je (obr. 7.9).
3) Namontovaný panvový bezpečnostný pás má vyzerať 
takto (Obr. 7.10). 

Obr. 7.9

Obr. 7.10

7.8 Držiak na barle, (Obr. 7.11):

 VAROVANIE!
• Skontrolujte, či sú barle bezpečne pripevnené v 

držiaku na barle.
• Skontrolujte, či barle nezasahujú do mechanizmu 

vozíka.
• Skontrolujte, či barle z vozíka nevyčnievajú.
• Nepokúšajte sa z vozíka odstrániť barle, keď je vozík v 

pohybe.
• Vždy vozík úplne zastavte  a vypnite, než sa z neho 

pokúsite  odstrániť  barle . Zabránite  tým  nebezpečnej 
prevádzke  vozíka.

Obr. 7.11

7.9 Svetlá a smerovky, (Obr. 7.12 - 7.13):
Skôr , než  vyjdete  von  večer  či  v noci  skontrolujte , či 
svetlá a kontrolky  fungujú správne a či sú šošovky čisté.
Svetlá s príslušenstvom sa môžu zahriať na veľmi vysokú 
teplotu , pri  ich  demontáži  za  účelom  opravy  je nutné 
postupovať opatrne.
UPOZORNENIE : V prípade  potreby  záručnej  opravy , 
servisu  či  pozáručnej  opravy  sa , prosím , obráťte  na 
autorizovaného servisného technika Sunrise Medical.

Obr. 7.12

Obr. 7.13

7.7. Montáž panvového bezpečnostného pásu:

Obr. 7.8.
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8.0 Použití invalidního vozíku:    

 VAROVANIE!
Súčasti  invalidného  vozíka sú  ťažké.  Používajte  správne  
postupy zdvíhania.
Pokiaľ si nie  ste istí so  zdvíhaním  či odstránením príslušenstva

 
alebo

 
s
 

robením
 

akéhokoľvek
 

iného
 
úkonu

 vyžadujúceho
 

fyzickú  
 

silu ,
 

zaistite
 
si

 
pomoc

 
niekoho ,

 
kto

 úkon
 
zvládne.

8.1
 
Príprava

 
na

 
prepravu

 
v
 
uloženom

 
stave:

 Odstráňte
 
batérie,

 
ako

 
je
 
popísané

 
v
 

odstavci
 

7.5
 

a
 

v
 kapitole  11.0 K

 

vyzdvihnutiu

 

batérií

 

používajte

 

rukoväte

 
alebo

 
sieťové

 
pásy,

 
v

  

ktorých sú

 

batérie

 

umiestnené.
Zaistite

 

odstránenie

 

či

 

zloženie

 

podušky,

 

operadla

 

a

 

odstránenie

 

stupačiek

 

či

 

ich

 

sklopenie

 

nahor. K

 

zdvíhaniu

 

invalidného

 

vozíka

 

použite

 

upevňovacie

 

háčiky.

8.2

 

Opätovné

 

použitie

 

invalidného

 

vozíka:
Obrátený

 

vyššie

 

popísaný

 

postup,

 

tj.:
Dajte

 

podušku,

 

zariadenie

 

k

 

zdolávaniu

 

obrubníkov,

 

operadlo

 

a

 

stupačky

 

na

 

svoje

 

miesto.

 

Znovu

 

pripojte

 

batérie.

 
 VAROVANIE! 

Invalidný vozík nikdy nezdvíhajte za područky  alebo za 
podnožky, pretože  sú to  odnímateľné  súčasti  a  mohlo  by  tak

 dôjsť   k  zraneniu  užívateľa  či  k  poškodeniu  vozíka.

8.3 Mechanické nastaviteľné naklápacie operadlo
 (90° až 102° – 4 polohy) (obr. 8.1)
Odstránením dvoch rýchloupínacích kolíkov je 
možné nastaviť operadlo v krokoch po 4°(obr. 8.1).

Obr. 8.1

Vymedzovacie podložky operadla môžu byť 
namontované v 2 polohách (obr. 8.1.1 a obr. 8.1.2).

Obr. 8.1.1 Obr. 8.1.2

Pokiaľ sú namontované podľa obrázka 8.1.1, môžete 
zvoliť náklon 94° alebo 102°.
Pokiaľ sú namontované podľa obrázka 8.1.2, môžete 
zvoliť náklon 90° nebo 98°.
Vytiahnite vymedzovacie podložky operadla z 
trubky operadla a dajte ich späť do požadovanej 
polohy.

Zvoľte požadovaný uhol operadla z 2  dostupných 
nastavení, znovu vložte rýchloupínacie kolíky a zaistite 
uhol náklonu.

   UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sú rýchloupínacie kolíky riadne 
upevnené v zvolenej diere.

8.0. Použitie invalidného vozíka:
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8.4 Fixované naklápanie sedáka:
Sedák je možné naklápať a nastavovať ručne v rozsahu 
od 0°, 3°, 6° (Obr. 8.2).
• Uvoľnite dva zadné šrouby M10 (1).
• Vyšroubujte 2 predné krídlové šrouby (2).
• Posuňte sedák do požadovaného uhla náklonu.
• Znovu namontujte a utiahnite 2  krídlové šrouby (2). 
• Znovu utiahnite dva šrouby M10 (1) 

uťahovacím momentom 10–12 Nm.

Obr. 8.2

1 2

8.5 Voľnobežné zariadenie, (Obr. 8.3):
Presuňte  páku  uvoľnenia  brzdy  z priehradky  pre batériu 
do voľnobežnej  polohy . Pokiaľ  si prajete  tlačiť  invalidný 
vozík s vypnutými  motormi, je treba dodržať tento postup 
pre obe kolesá .  Pri zatlačení  pák smerom  dovnútra  sa 
poháňané  koleso  automaticky  spojí  s  pohonným 
mechanizmom. Urobte tento postup pre obe kolesá.

Obr. 8.3

8.6. Tlak v pneumatikách: 
Pokiaľ sú na vozíku namontované pneumatiky, je dôležité 
pravidelne  kontrolovať  tlak   pneumatík  a  ich  stav 
opotrebenia . Maximálny  tlak  doporučený  pre  predné 
kolesá je 36 psi (2,5 barov), pre zadné kolesá 40 psi (2,7 
barov). 

 VAROVANIE!
Nikdy nenafukujte  pneumatiky  z hadice  na benzínovej 
pumpe . Doporučuje  sa používať  ručnú  pumpu  alebo 
regulátor tlaku (manometer).
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Pre  bezpečné  použitie  na  naklonenej  rovine 
doporučujeme  maximálnu  hmotnosť  užívateľa  do 75 kg. 
Pro oba typy invalidného vozíka typu Q100R (125 kg) aj Q
200R (136  kg).

Obrázok  nižšie  (obr . 8.6) ukazuje  rozsah  dynamickej 
stability  invalidného  vozíka  Q100 R a Q200 R pri  jazde 
dozadu , keď  sa  nachádza  v najmenej  stabilných  a 
najstabilnejších  podmienkach * a keď  je  zaťažený 
hmotnosťou  75

 
kg  a  maximálnou  užívateľskou 

hmotnosťou.

Rozsah pre maximálnu hmotnosť užívateľa je znázornený 
plnými čiarami.

Rozsah pre hmotnosť užívateľa 75 kg je 
znázornený prerušovanými čiarami.

* Najménej stabilná konfigurácia je definovaná ako:
   Maximálna hĺbka sedadla (510  mm), maximálny sklon 
sedadla (6°) a 
   maximálny náklon (12°).

   Najstabilnejšia konfigurácia je definovaná ako:
   Minimálna hĺbka sedadla (410

 
mm), maximálny sklon 

sedadla (0°) a 
   minimálny náklon (0°).

 
  POZOR!

• Tieto  hodnoty  sú iba orientačné  a slúžia  pre  ilustráciu 
vplyvu hmotnosti užívateľa a konfigurácie invalidného 
vozíka na dynamickú stabilitu.

• Stabilita  v  reálnych  podmienkach  môže  byť 
ovplyvnená  charakterom  tela , príslušenstvom , 
úpravami naprogramovania vozíka a tak ďalej.

•
 
Predtým , než  sa  vozík  prevráti  v strmých  stúpaniach 
alebo  klesaniach  môže  vozík  stratiť  trakciu  alebo 
skĺznuť.

8.8 Sklony (Obr. 8.5): 
Nasledujúce pokyny vysvetľujú, 
ako správne manévrovať na 
príkrych rampách a sklonoch, 
najmä pri jazde dolu. 

 VAROVANIE!
• Pokiaľ má Váš vozík elektrické 

naklápanie  sedáka , elektrické  či  ručné  nakláňanie 
operadla, dôrazne Vám doporučujeme, aby ste nastavili 
operadlo  do  zvislej  polohy  a  náklon  sedáka  do 
vodorovnej polohy. 

• Pokiaľ  zastavíte  v svahu , rozbiehajte  sa  pomaly  a v 
prípade  potreby  sa nakloňte  dopredu , aby ste potlačili 
tendenciu predných kolies sa zdvihnúť. 

• Pri jazde zo svahu  je dôležité  nepripustiť , aby vozík 
prekročil  svoju  normálnu  rýchlosť . Skutočně  je 
najbezpečnejším  postupom  jazdiť  dolu  po  strmom 
svahu  pomaly  a okamžite  zastaviť , pokiaľ  máte 
nejaké pochybnosti o riadení. 

•
 
Pokiaľ  vozík  dosiahol  rýchlosť  presuňte  joystick  do
stredovej polohy pre spomalenie alebo úplné zastaveni

•
 
Znovu sa pohnite pomaly a nepripusťte , aby sa rýchlosť 
zvýšila. Zaistite, aby boli automatické brzdy spustené. 

•

 

Jazda do svahu alebo zo svahu s vypnutými 
automatickými brzdami môže byť nebezpečná.

Obr. 8.5

8.7 Preprava (Obr. 8.4): 
Vždy  umiestnite  invalidný 
vozík  do blízkosti  miesta , kde 
bude  robená  preprava . Je 
dôležité,
aby bolo ovládacie  zariadenie 
VYPNUTÉ , aby  sa  invalidný 
vozík  nemohol  v  priebehu 
postupu rozbehnúť.

Invalidný vozík je vysoko stabilný vďaka svojej hmotnosti. 
V priebehu prepravy nikdy nestúpajte na stupačky.

Obr. 8.4

5°

10°

15°

Q100R Q200R

125kg

75kg

136kg

75kg

Obr. 8.6
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8.9 Bočnice (Obr. 8.7 - 8.8)
Nastavenie šírky.
Uvoľnite šroub imbusovým kľúčom 4  mm, otočte priečnik 
a znovu utiahnite šroub uťahovacím momentom 4–7 Nm.
Pri nastavovaní výšky.
Uvoľnite  obe svorky  imbusovým  kľúčom  4

 
mm. Upravte 

polohu  priečnika  a  utiahnite  svorky  uťahovacím 
momentom 5–7

 
Nm. 

 
  VAROVANIE!

• Bočnice môžu nastavovať iba školení zdravotníci.
• Nevešajte predmety na podložky alebo konzoly.

Obr. 8.7 Obr. 8.8

8.10 Prekonávanie obrubníkov alebo schodov 
smerom nahor (Obr. 8.9):
K obrubníkom sa vždy približujte pod uhlom 90°
K vysokým obrubníkom (schodu) nabiehajte 
čelom pomalou a stálou jazdou vpred a vždy pod uhlom 
90°. Keď sa zariadenie k prekonávaniu obrubníkov či 
koliečka dostanú do kontaktu s obrubníkom (schodom), 
invalidný vozík by sa mal pohybovať pomaly. Malé 
obrubníky je možné prekonávať bez rozjazdu.
Použite  dostatočnú  silu  motorov  k zdvíhaniu  prednej 
strany  vozíka  na obrubník  (schod ) a potom  použite  o 
niečo vyššiu silu a rýchlosť, aby poháňané kolesá vybehli 
hladko  a bez váhania  na obrubník  (schod ). Pokiaľ  je to 
možné, udržujte joystick v polohe priamo vpred.
V  závislosti  na  svetlej  výške  je  maximálna  výška 
prekážky 70

 

mm bez prekračovača obrubníkov a 100

 

mm 
s voliteľným prekračovčom obrubníkov.

 

  VAROVANIE!
Rýchlosť a proces priblíženia sa môžu líšiť v závislosti na 
výkone vozíka, voľbe koliečok a na typeQ100R a Q200R.

8.11 Prekonávanie obrubníku smerom dolu (Obr. 8.10):
•
 
Obráťte  vozík  pomaly  a  opatrne  tak,  aby  boli  obe  zadné  
kolesá na okraji obrubníka, opäť v polohe pod uhlom 
90°

 
vzhľadom k obrubníku.

•
 
Vycúvajte  čo  najpomalšie  zadnými  kolesami z obrubníku. Budete sa  cítiť  bezpečnejšie , pokiaľ sa budete môcť nakloniť

 
dopredu,

 
ale

 
pokiaľ

 
nemôžete,

 
netrápte

 
sa

 
tým,

 
vozík

 
je

 
mimoriadne

 
stabilný .

 
Pokiaľ

 
ste

 
s
 
týmto

 obmedzením,
 

budete
  

úplne v
 

bezpečí.
•

 

Predná
 

strana
 

vozíka
 
bude

 
samozrejme

 
nasledovať

 pohyb
 
dolu

 
z

 
obrubníka,

 
keď

 
pôjdete

 
pomaly

 
dozadu.

Obr. 8.10

Obr. 8.9
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 9.0 Ovládání VR2 (Obr. 7.1):   

Váš invalidný vozík sa ovláda joystickom. Reguluje 
energiu a rýchlosť invalidného vozíka. Joystick určuje 
rýchlosť a smer jazdy invalidného vozíka.

9.1 Ovládacie tlačítko:
Vypínačom  sa zapína a vypína elektronika  riadiaceho 
systému , ktorá  potom  zapína  a  vypína  elektrické 
napájanie motorov vozíka. 

 
  VAROVANIE!

Nepoužívajte  ovládacie  tlačítko  na  zastavenie 
invalidného  vozíka , pokiaľ  sa nejedná  o prípad  núdze. (
Pokiaľ tak urobíte, môže sa tým znížiť životnosť jazdných 
komponentov riadenia invalidného vozíka)

9.2 Indikátor nabitia batérie:
Indikátor nabitia batérie Vám signalizuje, že je invalidný 
vozík zapnutý. Tiež indikuje stav vozíka. Viz Obr. 9.1.

9.3 Zamknutie/odomknutie vozíka:
Ovládací systém VR2 je možné zablokovať, aby nemohlo 
dôjsť  k neoprávnenému  použitiu . Zablokovanie  sa robí 
sekvenciou stiskov tlačítok a pohybov joysticku, ako je to 
uvedené nižšie.

Uzamknutie invalidného vozíka:
•
 
Pri zapnutom ovládacom systéme stisnite a podržte 
ovládacie tlačítko.

•

 

Za 1 sekundu ovládací systém pípne.  Teraz 
uvoľnite ovládacie tlačítko.

•

 

Vychýľte joystick dopredu aby systém ovládania pípol.
•

 

Vychýľte joystick dozadu aby systém ovládania pípol.
•

 

Uvoľnite joystick a ozve sa dlhé pípnutie.
•

 

Invalidný vozík je teraz uzamknutý.

Odomknutie invalidného vozíka;
• Ovládacím tlačítkom zapnite ovládací systém. 

Ukazovateľ maximálnej rýchlosti/profilu sa zavlní nahor 
a dole

• Vychýľte joystick dopredu aby systém ovládania pípol.
• Vychýľte joystick dozadu aby systém ovládania pípol.
• Uvoľnite joystick a ozve sa dlhé pípnutie.
• Invalidný vozík je teraz odomknutý.

           VAROVANIE!

Aby nedošlo  k neočakávanému  alebo neúmyseľnému 
pohybu  invalidného  vozíka  a pre úsporu  energie  batérie 
sa odporúča  vypúť systém ovládania , keď sa nepoužíva 
riadenie alebo nastavovanie sedadla.

Indikátor nabitia batérie
Ovládacie tlačítko

Klaksón Maximálna 
rýchlosť Profil 
Smerovka

Tlačítka
Profil 
alebo 
rýchlosti

Joystick
Obr. 9.1

9.0 Ovládanie VR2 (Obr. 7.1):
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9.4 Ovládanie riadiaceho joysticku:
Po zapnutí ovládacieho tlačítka vyčkajte niekoľko sekúnd 
než pohnete  joystickom . To umožní  urobenie  samo -
testovania  systému . Pokiaľ  pohnete  joystickom  príliš 
skoro, ukazovateľ nabitia batérie sa nerozsvieti, pokým 
stisnutie joysticku nepovolíte.
Pokiaľ je v okamihu zapnutia joystick mimo stred, po 5 
sekundách nastane chyba systému.
Síce to nie je pre vozík  nebezpečné , ale budete  musieť 
hlavný  vypínač  vypnúť  a opäť  zapnúť  pre  vynulovanie 
systému.
Upozornenie: Táto bezpečnostná charakteristika 
bráni neúmyselnému pohybu vozíka.

Zhrnutie proporcionálneho ovládania:

Riadenie.

 

Riadenie  vozíka  sa robí jednoducho  posunom  gombíka 
joysticku  v požadovanom  smere . Čím  viac  vychýlite 
joystick zo stredovej polohy, tým rýchlejšie vozík pôjde e 
smere, ktorým joystick zatlačíte. Pri jazde sa dívajte pred 
seba a nie na ovládacie zariadenie.
Zastavenie.
Pri návrate joysticku do stredovej polohy sa 
brzdy automaticky aktivujú. 

Brzdná vzdialenosť.
Na  rovnom  povrchu  sa  brzdná  vzdialenosť  rovná 
približne dĺžke vozíka. Pri jazde z kopca môže byť brzdná 
vzdialenosť o niečo dlhšia.

Vpred/Vzad.

   VAROVANIE!

Pred zmenou smeru jazdy z jazdy vpred na jazdu vzad je 
treba vozík zastaviť. 

   VAROVANIE!
Pred nasadnutím na vozík, či vysadnutím z vozíka vždy 
vypnite  ovládacie zariadenie. 

9.5 Ukazovateľ maximálnej rýchlosti / profilu:
Je to indikátor nabitia , ktorý ukazuje nastavenie 
maximálnej

 
rýchlosti pre invalidný vozík alebo zvolený profil  jazdy ,  pokiaľ je systém ovládania naprogramovaný na  prevádzku  v  profile

 
jazdy.

 
Tento

 
indikátor

 
tiež

 
ukazuje ,

  či  je  rýchlosť  obmedzená
 

alebo  
  

či  je
 

ovládací
 

systém
 zamknutý.

9.6 Tlačítko klaksónu:
Po stisnutí  tohoto  tlačítka  sa  rozoznie klaksón.

9.7 Tlačítko zníženia rýchlosti / profilu:
Týmto  tlačítkom  sa  znižuje  maximálna  nastavená 
rýchlosť  alebo  pokiaľ  je  systém  ovládania 
naprogramovaný  na prevádzku  v jazdnom  profile , zvolí 
nižší jazdný profil.

9.8 Tlačítko zvýšenia rýchlosti / profilu:
Týmto  tlačítkom  sa  zvyšuje  maximálna  nastavená 
rýchlosť  alebo  pokiaľ  je  systém  ovládania 
naprogramovaný  na prevádzku  v jazdnom  profile , zvolí 
vyšší jazdný profil.

Majte  na  pamäti , že  dobrým  vodičom  sa  stanete  iba 
vďaka  praxi . Nájdite  si bezpečné  prostredie  k nácviku 
ovládania  invalidného  vozíka  a zoznámte  sa  s jeho 
ovládacími prvkami a funkciami.
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9.9 VR2-L
Existujú spoločné ovládače pre ovládacie systémy VR2 a 
VR 2-L. Prípady , kedy  sa  líšia , sú  popísané  nižšie . 
Všetky  spoločné  ovládače  môžete  nájsť  na 
predchádzajúcej strane.

Svetlá a smerovky:
Invalidný  vozík  môže  byť  vybavený  svetlami  a 
smerovkami . Pokiaľ  svetlá  nie  sú osadené  z výroby , 
môže  ich  ako  voliteľné  príslušenstvo  osadiť 
autorizovaný predajca spoločnosti Sunrise Medical.

 VAROVANIE!
Skontrolujte, či svetlá a kontrolky fungujú správne a či sú 
šošovky čisté skôr, než vyjdete von večer či v noci.

Smerovky:
Pri  zapnutí  ľavej  alebo  pravej  smerovky  príslušným 
tlačítkom sa na vozíku tiež rozsvieti príslušná kontrolka a 
bude nepretržite svietiť. 
Pokiaľ kontrolka rýchlo bliká, bol zistený buď celkový 
skrat, otvorenie okruhu na jednej žiarovke či 
celkové otvorenie okruhu na okruhu pravej alebo ľavej 
smerovky Smerovka a príslušná kontrolka sa vypne 
stisnutím tlačítka smerovky

Hlavné svetlá:
Svetlá vozíka sa zapnú týmto tlačítkom a tiež sa 
rozsvieti príslušná kontrolka a bude nepretržite svietiť.
Keď kontrolka bliká, bol zistený skrat v okruhu svetiel.
Svetlá a príslušná kontrolka sa vypnú stisnutím tlačítka 
svetiel

Varovné svetlá:
Varovné svetlá vozíka sa zapnú týmto tlačítkom a tiež sa 
rozsvieti príslušná kontrolka a bude nepretržite svietiť. 
Budú tiež blikať kontrolky ľavej a pravej smerovky. Pokiaľ 
kontrolka rýchlo bliká, bol zistený buď celkový skrat, 
otvorenie okruhu na jednej žiarovke či celkové 
otvorenie okruhu na celom okruhu smerovky
Varovné svetlá a príslušná kontrolka sa vypnú stisnutím 
tlačítka varovných svetiel

Tlačítko a kontrolky polohovania:
Pôsobenie týchto tlačítok sa liší podľa toho, či je vozík 
vybavený jedným alebo dvoma hnacími mechanizmami.

Vozíky s jedným polohovaním
Stiskom  jedného  z tlačítok  polohovania  sa polohovanie 
dostane  do režimu  nastavovania . Bude  to indikované 
rozsvietením oboch kontroliek polohovania . Nastavenie 
polohovania  potom  môžete  urobiť  vychyľovaním 
joysticku  dopredu  a dozadu . Pre  opätovný  prechod  do 
režimu jazdy stisnite jedno z tlačítok polohovania.

Vozíky s dvoma hnacími mechanizmami
Stiskom  jedného  z tlačítok  polohovania  sa polohovaním 
dostane do režimu nastavovania. Pri stisnutí tlačítka sa 
rozsvieti  ľavá  kontrolka  a vychýlením  joysticku  sa 
nastaví motor polohovania, pripojený k tomuto kanálu. Pri 
stisnutí pravého tlačítka sa rozsvieti príslušná kontrolka a 
vychýlením  joysticku  sa  nastaví  motor  polohovania , 
pripojený k tomuto kanálu.

Pre  opätovný  prechod  do režimu  jazdy  stisnite  tlačítko 
zvoleného  polohovania , čo je indikované  príslušnou 
kontrolkou
Tiež sa dá zvoliť druhý polohováným pohybom 
joysticku doľava alebo doprava

SVETLÁSVETLÁ 
NEBEZPEČIA

SMEROVKY

TLAČÍTKO 
POLOHOVANIA

KONTROLKY 
POLOHOVANIA

Obr. 9.2



Rev. A  Q100R  Q200R   33

9.10 Nabíjacia a programovacia zásuvka:
(Obr. 9.10)

 VAROVANIE!
• Túto zásuvku je treba používať iba k programovaniu a 

nabíjaniu invalidného vozíka. 
• Táto zásuvka sa nemá používať k napájaniu 

akýchkoľvek iných zariadení. 
• Pripojenie  k iným  elektrickým  zariadeniam  môže 

poškodiť  ovládací  systém  alebo  negatívne  ovplyvniť 
EMC výkon invalidného vozíka

Nabíjanie je popísané v oddiely 11.0.

Programovacia  zásuvka  umožní , aby  autorizovaný 
dodávateľ  spoločnosti  Sunrise  Medical  preprogramoval 
Váš  vozík  a tiež  získal  cenné  informácie  pri  sledovaní 
závad . Pri expedícií vozíka zo závodu  sú  parametre 
ovládača nastavené na  predvoľbu.
K programovaniu ovládacieho zariadenia potrebujete 
špeciálne

 
programovacie zariadenie (ručné   alebo 

software
 

pre
 

PC ),
 

ktoré
 

je dostupné u Vášho 
autorizovaného

 
predajcu

 
Sunrise

 
Medical.

 VAROVANIE!
Programovanie  ovládača  smie  robiť  výhradne 
autorizovaný  personál  spoločnosti  Sunrise  Medical . 
Nesprávne  nastavenia  ovládača  môžu  viesť  k jazde 
mimo  bezpečné  limity  a môže  spôsobiť  vznik  škody 
alebo zranenie.

Upozornenie: 
Sunrise  Medical  nepreberá  zodpovednosť  za škody , 
vzniknuté  v dôsledku  neočakávaného  pohybu , či 
zastavenia  invalidného  vozíka  v dôsledku  nevhodného 
naprogramovania či neautorizovaného používania vozíka

9.11 Duálna ovládacia jednotka VR2:

9.12 Riadiace tlačítko a kontrolka:
Označuje, ktorým joystickom sa uskutočňuje ovládanie. 
Pokiaľ svieti na vozíku červená kontrolka, ovládanie sa 
robí  joystickom  užívateľa  vozíka . Pokiaľ  svieti  na 
vozíku  zelená  kontrolka , ovládanie  sa  robí  joystickom 
doprovodu  vozíka . Tlačítko  sa  používa  k prepínaniu 
ovládania medzi dvoma  voľbami,  (Obr.  9.4).

9.13 Tlačítko a kontrolka polohovania:
Všetky systémy VR2 so systémom duálneho ovládania sú 
štandardne vybavené tlačítkom polohovania. Pokiaľ je VR
2 naprogramovaný  bez  hnacích  mechanizmov , je toto 
tlačítko nefunkčné, (Obr. 9.4).

Vozíky s jedným polohovaním:
Stiskom jedného z  tlačítok  polohovania  sa  polohovanie 
dostane do režimu  nastavovania . Bude to indikované 
rozsvietením oboch kontroliek polohovania . Nastavenie 
polohovania potom   môžete urobiť vychyľovaním joysticku 
dopredu a dozadu.
Pre opätovný prechod do režimu jazdy stisnite  tlačítko  
polohovania alebo rýchlosti.

Vozíky s dvoma hnacími mechanizmami:
Stiskom jedného z tlačítok  polohovania sa polohovaním dostane do režimu  nastavovania . Pri stisnutí tlačítka sa rozsvieti ľavá kontrolka a vychýlením joysticku sa nastaví motor polohovania, pripojený k tomuto kanálu.  Výber  medzi dvoma hnacími mechanizmami sa  robí  vychýlením joysticku doľava a doprava . Po  zmene  voľby  polohovania sa rozsvieti príslušná kontrolka . Ľavá pre polohovanie 1 a pravá pre  polohovanie  2Pre opätovný prechod do režimu jazdy stisnite  tlačítko  polohovania alebo rýchlosti

Ovládací 
panel

Joystick

Duálna ovládacia jednotka VR2Obr. 9.3

Tlačítka 
ovládania a 
indikačné 
LED

Tlačítko 
polohovania

Ukazovateľ 
rýchlosti

Tlačítko  maxi -
málnej rýchlosti

Obr. 9.4
Duálna ovládacia jednotka VR2
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9.14 Tlačítko a ukazovateľ maximálnej rýchlosti:
Ukazuje nastavenie  maximálnej  rýchlosti  pre vozík pri 
ovládaní  duálnym  systémom  pre doprovod . Existuje  päť 
nastavení  - nastavenie  1  je  najnižšia  rýchlosť  a 
nastavenie  5 je nejvyššia  rýchlosť . Nastavenie  rýchlosti 
sa mení tlačítkom rýchlosti, (Obr. 9.4).

Pokiaľ je systém ovládania naprogramovaný na jazdný 
profil, regulátor rýchlosti duálneho systému pre ovládanie 
doprovodom  bude  nastavovať  iba  rýchlosť  v rámci 
zvoleného profilu.
Prechod z jedného profilu jazdy na druhý môžete 
dosiahnuť iba pomocou hlavného joysticku VR2.

 VAROVANIE!
Aby nedošlo  k neočakávanému  alebo neúmyseľnému 
pohybu  invalidného  vozíka  a pre úsporu  energie  batérie 
sa  doporučuje  vypnúť  systém  ovládania , keď  sa 
nepoužíva riadenie alebo nastavovanie sedadla.

Upozornenie: Vozíkom vždy pohybujte opatrne. 
Pokiaľ  naprogramovanie  profilov  jazdy  s doprovodom 
vyžaduje úpravy, aby lepšie vyhovovalo  doprovodu a/
alebo  osobe  na  vozíku , obráťte  sa  na  miestneho 
servisného technika Sunrise, ktorý urobí úpravy. 
Pokiaľ je treba zmeniť smer jazdy smerového riadenia 
doprovodu, požiadajte o úpravu svojho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical.

 VAROVANIE!
Nepokúšajte sa invalidný vozík sami programovať.
Vždy  konzultujte  s kvalifikovaným  zdravotníkom . 
Podrobnosti  Vám  povie  Váš  autorizovaný  predajca 
Sunrise Medical.

10.0 Řešení problémů s použitím ručního ovládání VR2:
Pokiaľ na ručnom ovládaní dojde k diagnostickej chybe, 
vždy sa obráťte na autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Indikátor nabitia batérie a ukazovateľ maximálnej rýchlosti/ 
profilu ukazujú stav systému ovládania, (časť 7.0,Obr.7.1).

Indikátor nabitia batérie nepretržite svieti - To značí, 
že je všetko v poriadku.

Indikátor nabitia batérie pomaly bliká - Systém 
ovládania funguje správne, ale batérie je treba čo najskôr 
nabiť.

Indikátor  nabitia  batérie  stúpa  - Batéria  sa nabíja . 
Invalidným vozíkom nebudete môcť ísť, dokým neodpojíte 
nabíjačku  a  nevypnete  a  opäť  nezapnete  systém 
ovládania.

Indikátor nabitia batérie rýchlo bliká (aj keď je joystick 
uvoľnený). Boli spustené bezpečnostné okruhy a 
systém ovládania zabránil pohybu invalidného vozíka, 
zobrazí sa obrazovka diagnostiky.
To indikuje spustenie systému. tzn. VR2 zistil 
problém niekde v elektrickom systéme vozíka.

•

 

Vypnite systém ovládania.
•

 

Zaistite, aby boli všetky konektory na invalidnom 
vozíku a systéme ovládania správne spárované.

•

 

Skontrolujte stav batérie.
•

 

Pokiaľ nedokážete odhaliť problém, skúste 
použiť sprievodcu na nasledujúcej strane.

•

 

Systém ovládania opäť zapnite a skúste ísť s invalidným 
vozíkom. 

•

 

Pokiaľ sa bezpečnostné okruhy opäť spustia, 
invalidný vozík vypnite a nepokúšajte sa ho používať.

•

 

Obráťte sa na autorizovaného dodávateľa spoločnosti 
Sunrise Medical.

Návod ako si pomôcť sám, (Obr. 10.1). (Viz nasledujúcu 
stránku.). Po spustení systému môžete zistiť, čo sa stalo, 
spočítaním počtu blikajúcich čiarok na indikátore batérie.
Prejdite na číslo v zozname, ktoré sa zhoduje s počtom 
blikajúcich čiarok a postupujte podľa pokynov.
Pomalý  alebo  spomalený  pohyb  - Pokiaľ  invalidný  vozík 
nebehne  plnou  rýchlosťou  alebo  nereaguje  dostatočne 
rýchlo a batéria  je v dobrom stave, skontrolujte  nastavenie 
maximálnej rýchlosti. Pokiaľ nastavenie rýchlosti nenapraví 
problém, môže sa jednať o chybu, ktorá nie je nebezpečná. 
Obráťte  sa  na  svojho  autorizovaného  dodávateľa 
spoločnosti Sunrise Medical.

Indikátor  rýchlosti /profilu  sa vlní  nahor  a nadol  - 
Signalizuje  to, že je systém  ovládania  zablokovaný . 
Podrobnosti  o odblokování  systému  ovládania  nájdete  v 
odstavci 7.3.

Indikátor  rýchlosti  / profilu  bliká  - To značí, že rýchlosť 
vozíka  je  obmedzená  z bezpečnostných  dôvodov . 
Presná príčina závisí na konštrukcií  vozíka, ale obvykle to 
znamená, že je sedadlo zdvihnuté

Kontrolka  polohovania  bliká  - To značí , že hnacie 
mechanizmy môžu byť blokované v jednom alebo v oboch 
smeroch

 

10.0 Riešenie problémov ručného ovládania VR2:
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Kód chyby Možná příčina
Na systém ovládania bolo pripojené príliš vysoké napätie. Je to obvykle spôsobené zlým spojením 
batérie. Skontrolujte spoje batérie.

+ S

S = LED ukazovatele rýchlosti
Je zistená chyba komunikácie. Skontrolujte, či je kábel joysticku dobre pripojený a nie je 
poškodený.

+ A

A = kontrolky polohovania
Je zistené vypnutie ovládača. Pokiaľ je osadený viac, než jeden ovládač, zistite, ktorý 
ovládač nefunguje správne. Skontrolujte zapojenie ovládača.

 

Kód chyby Možná príčina
Je potrebné nabiť batérie alebo je chybný spoj k batérií. Skontrolujte spoje k batérií. Pokiaľ je 
pripojenie správne, skúste batérie nabiť.

Ľavý motor má chybné spojenie. Skontrolujte spoje ľavého motora.

Ľavý motor má skrat na pripojení batérie. Obráťte sa na autorizovaného dodávateľa spoločnosti 
Sunrise Medical. 

Pravý motor má chybné spojenie. Skontrolujte spoje pravého motora.

Pravý motor má skrat na pripojení batérie. Obráťte sa na autorizovaného dodávateľa spoločnosti 
Sunrise Medical.

Vonkajší signál bráni v jazde invalidného vozíka. Jednou z možností je, že je pripojená nabíjačka 
batérií.

Je zistená chyba joysticku. Skontrolujte, či je joystick v stredovej polohe pred spustením systému 
ovládania.

Je zistená chyba ovládacieho systému. Skontrolujte, či sú spoje systému ovládnia bezpečné.

Parkovacie brzdy majú chybné spojenie. Skontrolujte spoje parkovacej brzdy a motora. 
Skontrolujte, či sú spoje ovládacieho systému bezpečné

Obr. 10.1
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11.0 Baterie a nabíjení:    

 VAROVANIE!
Prečítajte  si užívateľskú  príručku  dodanú  s nabíjačkou . 
Všeobecné  postupy a účinky na rušenie  s vozíkom a 
batériami zostávajú v platnosti.

 VAROVANIE!
Nevystavujte žiadnu časť batrie priamemu teplu (tzn. 
otvorenému plameňu, plynovému horáku).

 VAROVANIE!
Pri nabíjaní umiestnite nabíjačku vždy na tvrdý povrch v 
dobre vetranej miestnosti.

 VAROVANIE!
Nikdy nenabíjajte batérie vo vonkajšom prostredí.

11.1. Špecifikácia batérie a nabíjačky:
Batéria:
24 V (2x12V) / 55 Ah (C20)
Rozmery: 229 x 138 x 211 mm

Nabíjačka:
Konektor: 3pinový konektor Neutrik XLR
Nabíjačka: 24 Vd.c. 8 A

11.2 Elektrické poistky: 
Aby  nedošlo  k  preťaženiu  vozíka ,  sú  poistky 
zabudované  do  telesa  kabeláže . V  prípade  skratu 
poistky  automaticky  odpoja  batériu  od  obvodu 
invalidného vozíka a riadiacich systémov. 
Pokiaľ  sa domnievate , že sú poistky  prepálené , obráťte 
sa  čo najskôr  na svojho  autorizovaného  dodávateľa 
Sunrise  Medical , ktorý  urobí  úplnú  diagnostiku  pre 
určenie príčiny pôvodnej závady.

 
   VAROVANIE!

Nepokúšajte sa sami vymieňať poistky. Nepokúšajte sa 
premostiť poistku, bolo by to veľmi nebezpečné. 
Kontaktujte svojho autorizovaného predajcu 
Sunrise Medical čo najskôr.

11.3 Batéria (Obr. 11.1 - 11.6):
Demontáž batérií:
• Demontujte predný kryt batérie tak, že ho 

zdvihnete nahor za rukoväť na prednej strane krytu (obr. 
11.1).

•
 
Odpojte dve ŠEDÉ zástrčky, ktoré spájajú dve batérie 
dohromady (obr. 11.2).

•
 
Demontáž opierok nôh

•
 
Imbusovým kľúčom 4

 
mm demontujte dva pripevňovacie 

šrouby na zadnej strane horného krytu (obr. 11.3).
•
 
Demontáž krídlových matiek

•
 
Zdvihnite prednú časť sedadla nahor (obr. 11.4).

•
 
Opatrne  zatlačte  podporné  konzoly  sedadla  (1) dozadu, 
aby ste sedadlo  zaistili  vo zdvihnutej  polohe . Potom 
vyšroubujte dva pripevňovacie šroub(2) z prednej strany 
horného krytu imbusovým kľúčom 4

 
mm (obr.11.5).

•
 
Uvoľnite dva pripevňovacie šrouby M10 na zadnej strane 
sedadla.

•
 
Uvoľnite pásy so suchým zipsom, ktoré držia dve batérie 
na svojom mieste.

•
 
Vyjmite dve batérie zo základne. Dávajte pozor, aby ste 
nepohli zdvihnutým rámom sedadla (obr. 11.6).

•
 
Znovu vložte batérie. Dbajte pritom na to, aby ste 
správne vyrovnali svorky (viz obr. 11.7).

•
 
Zaistite batérie pásmi so suchými zipsami.

• Znovu namontujte horný kryt a utiahnite 
predné pripevňovacie šrouby uťahovacím momentom 1–2 
Nm.
•
 
Opatrne posuňte červenú podperu sedadla dopredu a 
súčasne uvoľnite sedadlo alebo ho spustite dolu.

•
 
Zvoľte požadovaný uhol náklonu sedadla, 
znovu namontujte krídlové matky a utiahnite ich.

•
 
Utiahnite dva pripevňovacie šrouby M10 
uťahovacím momentom 10–15

 
Nm.

•
 
Utiahnite zadné pripevňovacie šrouby horného 
krytu uťahovacím momentom 1–2

 
Nm.

•
 
Pripojte ŠEDÉ konektory batérií.

•
 
Znovu namontujte opierku nôh a predný kryt batérií.

 NEBEZPEČENSTVO!
Neskratujte  koncovky  batérií . Majte  na  pamäti , že 
maticové kľúče a šperky sú vodivé a pokiaľ spadnú medzi 
koncovky  batérie , môžu  zpôsobiť  závažné  popáleniny 
alebo výbuch!

 VAROVANIE!

• Červené  podperné  konzoly  sedadla  sú  určené  iba  k 
podoprentiu  sedacieho  systému  počas  údržby . 
Nadmerná sila pôsobiaca  nahor – napríklad pri zdvíhaní 
invalidného  vozíka , keď  je  sedací  systém  zdvihnutý 
nahor – spôsobí poškodenie mechanizmu.

• Batérie sú ťažké. Použite správne metódy pri zdvíhaní 
batérií z invalidného vozíka a zo schránok na batérie.

• K zdvíhaniu batérií použite také rukoväte a pásiky, 
ktorými sú batérie vybavené.

11.0 Batéria a nabíjanie:
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Obr. 11.2

Obr. 11.3

Obr. 11.5

Obr. 11.4

Obr. 11.6

Obr. 11.1

1
2



38   Q100R  Q200R  Rev. A

11.4 Všeobecné informácie o batériách:
Batérie  sú  zdrojom  energie  pre  takmer  všetky 
moderné výrobky k zaisteniu mobility. Konštrukcie batérií 
vo výrobkoch pre zaistenie mobility sa podstatne líšia od 
konštrukcie  batérií , používaných  napríklad  pre 
štartovanie auta. Autobatérie sú konštruované  tak, aby 
uvoľnili  veľké množstvo  energie za krátku dobu, zatiaľčo 
batérie určené do výrobkov  k zaisteniu  mobility (obvykle 
zvané  batérie  s hlbokým  cyklom ), uvoľňujú  energiu 
rovnomerne  po dlhú dobu. Preto sú batérie  do výrobkov 
k  zaisteniu  mobility  vzhľadom  k  nižším  výrobným  objemom

 a  zvýšeným  technologickým  požiadavkom  obvykle
 drahšie.

oe  výrobkoch  k  zaisteniu  mobility  sa  obvykle 
používajú  dve  12 V batérie , čo dává  napätie  celkom 
24 voltov. Veľkosť batérie (tzn. jej dostupná kapacita) sa 
vyjadruje  v ampéroch  za hodinu , napr . 55 Ah. Čím  je 
číslo  vyššie , tým  väčšia  je  veľkosť  batérie , jej 
hmotnosť a tým dlhšiu vzdialenosť s ňou môžete prejsť. 
Sunrise  Medical  osádza  do invalidných  vozíkov  tohoto 
typu štandardne bezúdržbové batérie.

11.5 Bezúdržbové batérie:
Tento  typ  batérií  využíva  elektrolyt  všeobecne 
označovaný ako ‘gel’, ktorý je umiestnený v plášti batérie. 
Ako  už  názov  napovedá , batérie  nevyžadujú  žiadnu 
údržbu  okrem  pravideľného  nabíjania . Tieto  batérie 
môžete  bezpečne  prevážať  bez  obáv  z pokvapkania 
kyselinou. 
Batérie  sú schválené  pre leteckú  prepravu .  Mimo to sú 
schválené pre prepravu v lietadle, vo vlaku a na lodi.

11.6 Starostlivosť o batérie:
Nižšie  je uvedený  plán  starostlivosti  o batérie  pre 
bezúdržbové  batérie. Tento plán bol odsúhlasený  medzi 
Sunrise  Medical  a výrobcom  batérií , aby  ste  z vašich 
baterií  získali  to  najlepšie .  Pokiaľ  sa  postupuje  podľa  iného

 plánu  starostlivosti , môže to mať za následok  nižší než 
očakávaný výkon Vášho  vozidla  k  zaisteniu  mobility.

11.7 Plán starostlivosti o bezúdržbové batérie:
• Používajte iba nabíjačku schválenú  zo strany Sunrise 

Medical, ktorá je kompatibilná s nabíjaným vozidlom.
•
 
Nabíjajte  batérie  každú  noc, bez ohľadu  na to, do akej 
miery ste v priebehu dňa používali  výrobok k zaisteniu 
mobility.

•
 
Neprerušujte cyklus nabíjania.

•
 
Pokiaľ  Váš  výrobok  k zaisteniu  mobility  nebudete 
používať , nechajte  ho pripojený  k nabíjačke  až do 
doby, než ho budete  opäť  potrebovať . Tým sa batéria 
nepoškodí , pokiaľ  zostane  sieťová  zásuvka /zástrčka 
zapnutá . Pokiaľ  bude  sieťová  zásuvka /zástrčka 
vypnutá , avšak sieťový  kabel  v nej zostane  zasunutý , 
mohlo by dôjsť k postupnému vybíjaniu batérie.

•
 
Pokiaľ nebudete vozidlo používať  dlhšiu dobu (viac než 
15 dní), nabite úplne batérie a potom odpojte od batérie 
sieťový kábel.

•
 
Pokiaľ nenecháte  batérie dobiť, poškodia  sa a môže 
to viesť  ku kratšej  dojazdovej  vzdialenosti  alebo  k ich 
predčasnému zlyhaniu.

•
 
Nedobíjajte batérie v priebehu dňa. Počkajte do večera 
a nechajte batérie nabíjať cez celú noc.

•
 
Ako  všeobecné  pravidlo  platí ,  že  nabíjanie 
bezúdržbových  batérií  trvá  dlhšie  než  nabíjanie 
olovnato kyselinových batérií.

•
 
Koncovky  batérie  je treba  pravidelne  kontrolovať , či 
nejavia  známky  korózie . Pokiaľ  je zjavná  akákoľvek 
korózia , koncovky  úplne  očistite  (najlepšie  drôtenou 
kefou ) a opäť  namažte  vazelínou  a nie  bežným 
mazivom . Zaistite , aby  matice  a šroub  koncovky , 
káblová  spona  a obnažený  kábel  boli  úplne  pokryté 
vazelínou.

• Pokiaľ  budete  dodržiavať  všetky  tieto  body , bude 
batéria  zdravšia , vozík bude mať pre užívateľa  dlhší 
dojazd a batérie budú mať dlhšiu životnosť.

• Keď batérie už neudržia nabitie, vraťte ich Sunrise 
Medical alebo priamo výrobcovi batérií na recykláciu.

SCHÉMA ZAPOJENIA BATÉRIE POLOHY KONCOVIEK BATÉRIE

Obr. 11.7
Konektor batérie
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11.8 Všeobecné informácie o nabíjačkách:
Externá nabíjačka je určená na nabíjanie dvoch 
12V batérií gelového typu zapojených do série (=24 V).

11.9 Všeobecné informácie o nabíjačkách: 

 VAROVANIE!
Nabíjačky používajte iba pre dobíjacie gelové batérie s 
menovitým výkonom max. 24V/8A. 

Ďalšie informácie o fungovaní 
nabíjačky nájdete v návode dodávanom s 
nabíjačkou. 

Upozornenie: Pokiaľ nie je nabíjačka pripojená k 
ovládaniu, nevychádza z nej nabíjacie napätie. 

 VAROVANIE!
Môže sa stať, že sa v dôsledku používania mierne 
zvýši

 
teplota kovovej schránky nabíjačky.

11.10 Bezpečnostné charakteristiky nabíjačky:
Nabíjačky majú charakteristiky, ktoré bránia vzniku  nebezpečenstva alebo nehody v dôsledku pripojenia  batérií  nesprávnym

 
spôsobom,

 
prehriatiu

 spôsobenému  chybovými  stavmi
 

alebo
 

pokusu
 

o
 nabíjanie  nesprávnym  napätím. Väčšina

 
veľkostí

 nabíjačiek  je  dvojito  elektricky  izolovaná  a
 

pripojenie
 

na
 uzemnenie  sa  u  nich  nevyžaduje.  Niektoré  väčšie

 
veľkosti

 
môžu

 
byť

 
elektricky

 
uzemnené

 
a

 
táto

 skutočnosť
 
je

 
jasne

 
uvedená

 
na

 
štítku.

Trojkolíková
 

sieťová
 

zástrčka
 

pre
 

použitie
 

vo
 

Veľkej
 Británií  obsahuje

 
výmennú

 
poistku .

 
Hodnota

 
tejto
 

poistky
 je  uvedená

 
na
 

štítku
 

nabíjačky.

   VAROVANIE!
Vždy ju nahrádzajte poistkou rovnakého typu a veľkosti 
podľa špecifikácie. Nasadenie iných poistiek môže mať za 
následok poškodenie nabíjačky alebo jej nesprávne 
fungovanie.

Pokiaľ je  Vaša  nabíjačka  špecifikovaná  pre  použitie  v
 kontinentálnej  Európe , bude obsahovať európsku 

dvojkolíkovú  zástrčku , ktorá nemá poistku . V tomto 
prípade je  poistka  umiestnená v čelnom panely nabíjačky.

11.11  Postup pre pripojenie nabíjačky a nabíjanie:
• Vozík je možné nabíjať cez nabíjaciu zásuvku na 

prednej strane diaľkového ovládania VR2, (Obr. 11.8).
• Zaistite, aby bolo VR2 vypnuté.
• Najprv pripojte nabíjačku k VR2.
• Pripojte nabíjačku k sieťovému napájaniu s použitím 

sieťovej zástrčky a zapnite ju.
• Nenechávajte  nabíjačku  pripojenú  k batérií , pokiaľ  je 

odpojená  od elektrickej  siete  alebo  vypnutá . Môže  to 
mať  za  následok  poškodenie  batérie  spôsobené 
hlbokým vybitím v priebehu času.

• Pred odpojením batérií vždy vypnite sieťové napájanie.

Obr. 11.8

11.12 Bezpečnostné a varovné 
upozornenie k nabíjačkám:

 VAROVANIE!

• Nabíjačka je určená na použitie v interiéri. Nepoužívajte 
ju vonku  a nevystavujte  ju pôsobeniu  dažďa , snehu , 
striekajúcej vode či vlhku.

• Pri nákupe náhradných batérií alebo nabíjačky sa vždy 
poraďte so servisným technikom Sunrise Medical.

• Nabíjačku môžete používať aj pre iné značky  gelových 
batérií  na  základe  písomného  potvrdenia  technického 
oddelenia Sunrise Medical.
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11.13 Dojazd Vášho vozidla:
Batérie  poskytujú  vozíku  dojazd  približne  30 km  v 
závislosti  na tom, či sa jedná  o model  Q100R alebo  Q
200R. Väčšina  výrobcov  výrobkov  na zaistenie  mobility 
uvádza  dojazd svojich vozidiel  buď v predajnej  literatúre 
alebo  v návode  na  použitie . Deklarovaný  dojazd  sa 
niekedy  líši  od  výrobcu  k výrobcovi , hoci  je  veľkosť 
batérie  rovnaká . Sunrise  Medical  meria  dojazd  svojich 
vozidiel  dôsledným  a jednotným  spôsobom , môžu však 
nastať odchýlky v dôsledku účinnosti  motorov  a celkovej 
hmotnosti zaťaženia vozidla.
Hodnoty dojazdu sa tiež počítajú podľa normy ISO 7176. 
Časť 4: Spotreba energie invalidných vozíkov - teoretický 
dojazd.

Táto skúška  sa robí za riadených  podmienok  s novými , 
plne nabitými batériami na rovnom testovacom povrchu a 
s užívateľom  s hmotnosťou  100 kg. Na hodnoty  dojazdu 
je treba pozerať  ako na teoretické maximum a môžu byť 
znížené , pokiaľ  nastane  niektorá  z  nasledujúcich 
okolností či ich kombinácia:

•
 
Užívateľ je ťažší než 100 kg.

•
 
Batérie, ich vek a stav sú horšie, než dokonalé.

•
 
Terén je obtiažny, napr. veľmi kopcovitý, svahovitý, 
zem je blatistá či pokrytá štrkom, trávou, snehom a 
ľadom.

•

 

Vozidlo pravidelne prekonáva obrubníky.
•

 

Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi nízka.
•

 

Nesprávny tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách.
•

 

Časté rozbiehani a zastavovanie pri jazde.
•

 

Dojazd tiež môžu ovplyvniť hrubé koberce doma.
•

 

Použitie ďalších spotrebičov energie na vozíku (
napr. svetiel, hnacích mechanizmov, atď.)

Veľkosť batérie, dodávaná v každom z výrobkov  Sunrise 
Medical  by  mala  zaisťovať  dostatočný  dojazd  pre 
naplnenie  požiadaviek  životneho  štýlu  väčšiny 
zákazníkov.

11.14 Všeobecné prehlásenie o batériách:
V priebehu rokov sa technológia batérií pohla dopredu, 
bohužiaľ to však neplatí aj o niektorých rád v oblasti 
starostlivosti o batérie. To viedlo k vzniku mnohých 
nejasných a často protikladných pokynov, ako sa             
‘najlepšie’ starať o batérie. Tento oddiel pomôže k 
rozptýleniu niektorých z týchto mýtov a legiend.

Pre zníženie rizika poškodenia elektrickej zástrčky 
a kábla pri odpájaní nabíjačky neťahajte za kábel, ale 
uchopte zástrčku. Zaistite také umiestnenie kábla, 
aby na neho nik nešliapal, nestúpal naň a aby ani 
inak nebol poškodený či vystavený nepriaznivým 
podmienkam. Nepoužívajte prdlžovací kábel, pokiaľ to 
nie je nutné. Použitie nevhodného predlžovacieho kábla 
môže mať za následok vznik rizika požiaru alebo zásahu 
elektrickým prúdom. Pokiaľ bude nutné použiť 
predlžovacie káble, skontrolujte, či je na zástrčke
predlžovacieho kábla rovnaký počet kolíkov rovnakej 
veľkosti a rovnakého tvaru ako na zástrčke nabíjačky a 
že je predlžovací kábel správne zapojený a v dobrom, 
stave čo sa týká elektrických parametrov.
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12.3 Nastavenie područiek:
Nastavenie výšky (Obr. 12.3): 
Uvoľnite  pripevňovací  šroub  (označený  šípkou ), 
zdvihnite  opierku ruky do požadovanej  výšky a utiahnite 
pripevňovací šroub uťahovacím momentom 3–7 Nm.

Obr. 12.3

12.4 Nastavenie šírky sedadla (Obr. 12.4): 
K nastaveniu  vzdialenosti  medzi  područkami  použite 
imbusový kľúč 5 mm k povoleniu pripevňovacích šroubov 
na držiakoch  adaptéra  područiek , ktoré  sú na bočnom 
ráme pod područkami , a zatlačte područky  smerom von 
alebo  dovnútra  pre  dosiahnutie  požadovanej  polohy . 
Utiahnite šrouby uťahovacím momentom 3-7 Nm.

Obr. 12.4

 12.0 Nastavení:     

12.1 Nastavenie stupačiek (Ob.12.1.1 a 12.1.2): 
Nastavenie výšky stupačky: 
V závislosti  na  type  opierky  nôh  povoľte  šroub  4mm 
imbusovým  kľúčom  alebo nástrčnou  hlavicou  11 mm, 
nastavte požadovanú výšku opierky nôh a potom šroub v 
otvore dotiahnite. 

Upozornenie: Zaistite, aby boli šrouby bezpečne 
dotiahnuté.

Obr. 12.1.1

Obr. 12.1.2

12.2 Nastavenie vnútornej alebo vonkajšej 
šírky opierok nôh:
Pomocou  voliteľnej  sady môžete  nastaviť  šírku medzi 
opierkami nôh na hodnotu väčšiu alebo menšiu než 4 cm 
(štandardná hodnota). List s pokynmi je súčasťou sady.

Obr. 12.2

12.0 Nastavenie:
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12.5 Nastavenie hĺbky sedadla: (Obr. 12.5). 

Vyšroubujte 2 šrouby z konzol operadla, 1 na 
každej strane rámu, s použitím 6mm imbusového kľúča a 
13,0mm maticového kľúča. Nastavte operadlo na 
požadovanú hĺbku sedáka. Opäť nasaďte a dotiahnite na 
krútiaci moment 17-20 Nm. Kvôli kompenzácií polohy 
područiek sú nastaviteľné ako bočné kryty, tak opierky rúk

K dispozícií je 5 hĺbok sedáka: 410 až 510  mm v krokoch 
po 25

 
mm.

Obr. 12.5

12.6 Nastavenie ovládania (Obr. 12.6): 
Ovládanie je možné nastaviť do rôznych polôh zatlačením 
pozdĺž područky. ovládanie je možné presunúť otočením 
páky  pod poduškou  područky  proti  smeru  hodinových 
ručičiek, premiestnením  ovládača a zaistením otočením 
páky v smere hodinových ručičiek pre dotiahnutie.

 
   VAROVANIE!

• Nepokúšajte sa nahradiť rukoväť joysticku akoukoľvek 
neautorizovanou  rukoväťou . Mohlo  by to spôsobiť 
nebezpečnú prevádzku a stratu kontroly nad vozíkom.

• Je treba  kryt  joysticku  vymeniť , pokiaľ  je natrhnutý 
alebo popraskaný. Pokiaľ tak neurobíte, mohlo by dôjsť 
k závažnému poškodeniu ovládača a k neočakávanému 
pohybu vozíka.

• Zaistite , aby ste vždy mali pohodlný  prístup  ku všetkým 
ovládacím  prvkom , keď je vozík  v jazde  a zaistite , aby 
bol ovládač bezpečne pripevnený k vozíku.

Obr. 12.6

12.7 Duálne ovládanie / ovládanie pre doprovod        
(pokiaľ je namontované)

 VAROVANIE!
• Nastavte rýchlosť ovládania doprovodom tak, aby 

ste mohli vozík pohodlne sledovať.
• Vždy vypnite vozík hlavným vypínačom, keď v ňom 

užívateľa necháváte samého. (Viz odstavce 9.10 - 9.14).

12.8 Paralelné odklápacie ovládanie (Obr. 12.7):

 VAROVANIE!
• Pred  nastavovaním  odklápacieho  ramena  ovládač 

vypnite , aby  nedošlo  k neúmyseľnému  vychýleniu 
joysticku , čo  by  mohlo  spôsobiť  nechcený  pohyb 
invalidného vozíka.

• Pri obsluhe  odklápacieho  mechanizmu  dávajte  pozor , 
aby  sa Vám  do neho  nedostali  prsty , odev  alebo  iné 
predmety.

•
 
Majte  na pamäti , že sa šrřka  Vášho  vozíka  zväčší , 
pokiaľ  je vyklápacie  rameno  odklopené  a je možné , že 
neprejdete medzi niektorými prekážkami.

• Nevešajte  žiadne veci na, alebo cez paralelný  vyklápací 
diaľkový  mechanizmus , pretože  by  sa  tým  mohol 
mechanizmus poškodiť.

• Pri nasadaní na vozík a zostupovaní z vozíka 
nepoužívajte dialkový mechanizmus ako oporu.

• Pri obsluhe  odklápacieho  mechanizmu  dávajte  vždy 
pozor, aby sa Vám do neho nedostali  prsty, odev alebo 
iné predmety.

•
 
Pri nastavovaní paralelného odklápacieho ramena musí 
byť vypnutý hlavný vypínač.

•
 
Jezdite s vozíkom iba nízkou manévrovacou rýchlosťou, 
keď používate paralelné odklápanie, (Obr. 12.6).

Obr. 12.7

12.9 Programovanie: 
Pri  expedícií  vozíka  zo  závodu  sú  parametre  ovládača 
nastavené  na predvoľbu . Pokiaľ  sú však potrebné  nejaké 
zmeny , obráťte  sa na svojho  predajcu , pokiaľ  túto prácu 
môže urobiť špecialista. 

Upozornenie : K programovaniu  invalidného  vozíka  je 
potrebný  programátor  alebo  programovací  software  pre 
PC s príslušným pripojovacím vodičom. 

 VAROVANIE!
Nikdy sa nepokúšajte invalidný vozík sami programovať.  

VAROVANIE!
Programovanie  ovládača  smie  robiť  výhradne 
autorizovaný  personál  spoločnosti  Sunrise  Medical . 
Nesprávne  nastavenie  ovladača  môže viesť k jazde mimo 
bezpečné  limity  a môže  spôsobiť  vznik  škody  alebo 
zranenie.
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 13.0 Čištění:     

13.1 Celkové čistenie:
• Vozík  je  treba  otierať  jedenkrát  za  týždeň  mierne 

navlhčenou , nie  mokrou , handrou  a je treba  z neho 
vyfúkať  alebo  odstrániť  všetok  prach  usadený  okolo 
motorov.

•
 
Musíte  vysušiť  všetky  súčasti , ktoré  zostali  mokré  či 
vlhké  po čistení  alebo  po používaní  vozíka  za mokra 
alebo vo vlhkom prostredí.

•
 
Pokiaľ  vozík  používa  viacero  osôb , je treba  ho starostlivo 
čistiť , aby  nedošlo  ku  krížovej  infekcií . K tomuto  úkonu 
použite  značkový  dezinfekčný  prostriedok . Venujte 
pozornosť  pokynom výrobcu dezinfekčného  prostriedku, 
ktorý používate.

•
 
Skontrolujte  čalúnenie  sedáka , či nie  je natrhnuté , 
nie sú na ňom vruby, nie je  opotrebené , či zoslabené 
najmä  v blízkosti  kovových  súčastí , pretože  by to 
mohlo  spôsobiť  nevhodnú  pozíciu  či  horšiu  úroveň 
komfortu a uvoľnenie tlaku.

13.2 Čistenie sedadla:
Všetky súčasti a príslušenstvo, ako sú odklápacie 
podnosy, je treba čistiť vlhkpi utierkou.
Všetky  bočné  opory , opierky  hlavy, područky , bočnice , 
podušky  pre  lýtkovú  oblasť , bezpečnostné  pásy  pre 
upnutie  v lone  a podušky  pod  kolená  je  treba  čistiť 
vlhkou utierkou.

 POZOR! K čisteniu vozíka nepoužívajte hadicu ani 
tlakovú umývačku.
13.3 Čistenie systému ovládania:
Očistite  systém  ovládania  a joystick  utierkou  navlhčenou 
zriedeným  saponátom . Pri  čistení  joysticku  postupujte 
opatrne.

 POZOR!
Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo 
čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

13.4 Špeciálne ovládacie prvky:
Pokiaľ  sú  namontované , joysticky  (vo  všetkých 
variantách ) je treba  čistiť  utierkou  navlhčenou  v šetrne 
pôsobiacom dezinfekčnom prostriedku, aby sa zamedzilo 
vzniku rizika krížovej kontaminácie. 

 VAROVANIE:
Zaistite, aby bolo ovládanie pred čistením vypnuté
.
14.0 Požadavky na přepravu a skladování:
14.1 Teplota a vlhkosť pri skladovaní: 
Teplota skladovania: Min: -40ºC Max: 65ºC  
Relatívna vlhkosť (nekondenzujúca): Min:5% Max: 95%

14.2 Špeciálne požiadavky na prepravu: 
Invalidný vozík sa dá prepravovať po ceste, po železnici, 
po mori alebo letecky a batérie spĺňajú predpisy IATA.

 POZOR!
Skôr  než  budete  cestovať , obráťte  sa  na  príslušného 
prepravcu . Prepravca  Vám  bude  schopný  poskytnúť 
podrobné  informácie  o  prípadných  špeciálnych 
požiadavkách a pokyny.

• Zaistite , aby  boli  všetky  odnímateľné  súčasti 
upevnené  k Vašej  pomôcke  k zaisteniu  mobility 
alebo  zvlášť  zabalené  a  označené , aby  sa  pri 
nakladaní a vykladaní nestratili.

• Vezmite si túto užívateľskú príručku so sebou.
• Prepravcu bude treba oboznámiť s nasledujúcimi 
odstavcami.
•
 
Ako zablokovať/odblokovať joystick, (odstavec 7.3).

•
 
Ako odpojiť batérie, (odstavec 9.3, Obr. 9.1 - 9.9).

•
 
Ako odpojiť pohon,

 
(odstavec 6.10).

14.3 Strednedlhé až dlhodobé skladovanie: 
Pri dlhodobom skladovaní invalidného vozíka (dlhším než 
jeden týždeň) dodržujte tieto jednoduché pokyny:

Plne nabite vozík po dobu aspoň 24 hodín.
Odpojte batérie od boxov na batérie. 

 VAROVANIE!
Nikdy neskladujte invalidný vozík: 
• Vonku.
• Vystavený priamemu slnečnému žiareniu (plastové 

diely môžu vyblednúť).
• V blízkosti priameho tepelného zdroja.
• Vo vlhkom prostredí. 
• V chladnom prostredí.
• S pripojenými batériami/boxami na batérie (aj keď 

je ovládač vypnutý).

Pokiaľ  sa  vyhnete  všetkým  vyššie  uvedeným 
možnostiam , obmedzí  sa  na  minimum  hlboký  cyklus 
vybíjania batérie a predĺži sa životnosť batérie.
Keď budete chcieť invalidný vozík opäť používať, opäť 
pripojte  batérie /boxy  na batérie  a pred  použitím  vozík 
nabíjajte najmenej 24 hodín.

15.0 Likvidace:     

Nižšie  uvedené  symboly  znamenajú , že v súlade  s 
miestnymi  zákonmi  sa  nedá  výrobok  likvidovať 
spoločne  s domovým  odpadom . Keď  tento  výrobok 
dosiahne  koniec  svojej  životnosti , odovzdajte  ho  na 
miestnom  zbernom  mieste  určenom  miestnymi  úradmi . 
Separovaný  zber  a recyklácia  Vášho  výrobku  v období 
likvidácie  pomôže  chrániť  prírodné  zdroje  a zaistí , že 
bude  výrobok  recyklovaný  spôsobom , ktorý  chráni 
životné prostredie.
Zistite si, či ste právnym vlastníkom výrobku, než si 

dojednáte likvidáciu výrobku podľa vyššie uvedených 
doporučení.      

13.0 Čistenie:

14.0 Požiadavky na prepravu a skladovanie:

15.0 Likvidácia:
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Model: Quickie Q100R

16.0 Specifikační listy (EN 12184 a ISO 7176-15)
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.sunrisemedical.com

Prevádzková teplota: - 25°C až 50°C
Teplota skladovania: - 40°C až 6°C
Odolnosť voči vlhkosti: IPx4
Žiadne obmedzenie pre vlhkosť a tlak vzduchu

Maximálna hmotnosť 
užívateľa:  Q100R, 
užívateľ 125 kg.

Vozík                
Quickie Q100R spĺňa 
požiadavky týchto 
noriem:

a) Požiadavky a testy 
na statickú pevnosť, 
odolnosť proti nárazu 
a únavovú pevnosť 

 
(

ISO 7176-8)

b) Elektrické a 
ovládacie systémy pre 
elektrické invalidné 
vozíky — požiadavky a 
skúšobné metódy (ISO 
7176-14)

  c) Klimatický test 
podľa ISO 7176-9

   d) Požiadavky na 
odolnosť voči vznieteniu 
podľa 
ISO 7176-16

e) Výrobok je 
špecifikovaný ako 
elektrický invalidný vozík 
triedy B

f) všetky materiály použi-
té v tomto výrobku spĺňajú 
normu EN1021 časť 1 a 2.

UPOZORNENIE: Niektoré z nastavení a mier nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách.

ISO 7176-15 Min. Max. Poznámky
Celková dĺžka so stupačkou 1010 mm 1140 mm
Celková šírka základne - 540 mm
Celková šírka sedadla 540 mm 580 mm Područky dovnútra/von
Dĺžka v zloženom stave 770 mm 780 mm
Výška v zloženom stave 640 mm 680 mm
Celková hmotnosť (s batériami) - 94 kg
Hmotnosť najťažšej súčasti - 17 kg Batéria

Hmotnosť odnímateľnej područky 1,8 kg 2,7 kg Bez joysticku / s joystickom
Statická stabilita - na svahu dolu 15º -
Statická stabilita do kopca 13º -
Statická stabilita - bočná 12º -
Spotreba energie (max. rozsah) - 31 km
Dynamická stabilita do kopca 6º 10º

Najmenej stabilná / najstabilnejšia 
poloha sedadla

Prekonávanie prekážok 75 mm 100 mm Bez prekračovača obrubníkov / 
s prekračovačom obrubníkov

Maximálna rýchlosť vpred - 6 km/h
Minimálna brzdná vzdialenosť s 
max. rýchlosťou 1000 mm -

Uhol roviny sedadla 0º 6º 3 polohy

Účinná hĺbka sedu 410 mm 510 mm 5 polohy

Účinná šírka sedadla 430 mm 500 mm

Výška povrchu sedadla na prednom okraji 450 mm 490 mm Poduška demontovaná
Uhol chrbtovej opierky 0º 12º 4 polohy

Výška operadla - 500 mm Poduška demontovaná

Vzdialenosť podnožky od sedadla 350 mm 480 mm Univerzálnymi závesmi

Uhol nohy s povrchom sedadla 72º 75º Závisí na dĺžke nôh
Vzdialenosť područky od sedadla 220 mm 300 mm Poduška demontovaná

Predné umiestnenie konštrukcie područky 385 mm 460 mm
Minimálny polomer otáčania 800 mm -

EN 12184 Min. Max. Poznámky
Maximálna výška obrubníku 
pre bezpečný prejazd - 100 mm

Minimálna šírka koridoru 1100 mm -
Minimálny manipulačný priestor 90 mm - 45 mm na zariadenie 

proti prevráteniu

Sila ovládania regulácie rýchlosti - 1,8 N
Sila ovládania regulácie smeru - 1,5 N

16.0 Špecifikačné listy (EN 12184 a ISO 7176-15)
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Model: Quickie Q200R 

Maximálna 
hmotnosť užívateľa:  
Q200R, užívateľ 
136kg.

Vozík Quickie Q200R 
spĺňa požiadavky 
nasledujúcich noriem:

a) Požiadavky a testy 
na statickú pevnosť, 
odolnosť proti nárazu 
a únavovú pevnosť 

 
(ISO 7176-8)

b) Elektrické a 
ovládacie systémy pre 
elektrické invalidné 
vozíky — požiadavky a 
skúšobné metódy 

(ISO 7176-14)  

c) Klimatický test p
odľa ISO 7176-9   

d) Požiadavky na 
odolnosť voči vznieteniu 
podľa 
ISO 7176-16

e) Výrobok je 
špecifikovaný ako 
elektrický invalidný vozík 
triedy B

f) všetky materiály použi-
té v tomto výrobku spĺňajú 
normu EN1021 časť 1 a 2.

UPOZORNENIE: Niektoré z nastavení a mier nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách.

ISO 7176-15 Min. Max. Poznámky
Celková dĺžka so stupačkou 1070 mm1160 mm
Celková šírka základne - 580 mm
Celková šírka sedadla 540 mm 580 mm Područky dovnitř/ven
Dĺžka v zloženom stave - 830 mm
Výška v zloženom stave 640 mm 680 mm
Celková hmotnosť (s batériami) - 98 kg
Hmotnosť najťažšej súčasti - 17 kg Batéria

Hmotnosť odnímateľnej područky 1,8 kg 2,7 kg Bez joysticku / s joystickom

Statická stabilita - na svahu dolu 15º -
Statická stabilita do kopca 15º -
Statická stabilita - bočná 15º -
Spotreba energie (max. rozsah) 31 km 29 km 6 km/h - 10 km/h

Dynamická stabilita do kopca 8º 12º
Najmenej stabilná / 
najstabilnejšia poloha sedadla

Prekonávanie prekážok - 100 mm 10 km/h (67 mm – bez 
prekračovača obrubníkov)

Maximálna rýchlosť vpred 6 km/h 10 km/h
Minimálna brzdná vzdialenosť s max. rýchlosťou 1000 mm2100 mm 6 km/h - 10 km/h

Uhol roviny sedadla 0º 6º 3 polohy

Účinná hĺbka sedu 410 mm 510 mm 5 polohy

Účinná šírka sedadla 430 mm 500 mm
Výška povrchu sedadla na prednom okraji 450 mm 490 mm Poduška demontovaná
Uhol chrbtovej opierky 0º 12º 4 polohy

Výška operadla - 500 mm Poduška demontovaná

Vzdialenosť podnožky od sedadla 330 mm 480 mm Základný typ závesu *
Uhol nohy s povrchom sedadla 65º 90º Nastaviteľná stupačka

Vzdialenosť područky od sedadla 220 mm 300 mm Poduška demontovaná
Predné umiestnenie konštrukcie područky 385 mm 460 mm
Minimálny polomer otáčania 850 mm -

EN 12184 Min. Max. Poznámky
Maximálna výška obrubníka pre 
bezpečné schádzanie - 100 mm

Minimálna šírka koridoru 1150 mm -
Minimálny manipulačný priestor 95 mm - 50mm na zariadenie 

proti prevráteniu

Sila ovládania regulácie rýchlosti - 1,8 N
Sila ovládania regulácie smeru - 1,5 N
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Iba pre servisných technikov:
Všetky potrebné súčasti je treba získať výhradne od 
Sunrise Medical buď prostrednictvom našej 
internetovej stránky, alebo priamym 
kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu, či 
servisného oddelenia. Nepoužívajte neautorizované 
súčasti a nerobte neautorizované zmeny.

 17.0 Doporučení pro servis - servisní historie: 

Tento  oddiel  Vám má slúžiť  ako pomôcka  vo vedení 
záznamov o servise a opravách na Vašom invalidnom 
vozíku. Servisný technik vyplní túto časť a príručku Vám 
vráti.
UPOZORNENIE : V prípade  potreby  záručnej  opravy , 
servisu  či  pozáručnej  opravy  sa , prosím , obráťte  na 
autorizovaného servisného technika Sunrise Medical.

Model
Výrobné číslo
Rok 1 2 3 4
Dáta servisu
Ovládač
Hlavný vypínač
Zástrčka na výstupe
Prevádzka

Dynamické brzdenie

Programovateľná 
konfigurácia

Batéria
Fyzické poškodenie
Prípojky
Skúšky vybíjania
Kolesá/pneumatiky
Opotrebenie
Tlak
Ložiská
Matice kolies
Motory
Kabeláž
Hluk
Prípojky
Brzdy
Kefy
Voľnobežné zariadenie
Podvozok
Stav

Čalúnenie
Sed

Područky
Elektrické
Stav konektora
Prípojky
Testovacia jazda
Vpred
Dozadu

Núdzové zastavenie

Ľavý chod
Pravý chod

Sklon nahor/dolu

Pred prekážku
Parkovacia brzda

17.0 Dopourčenie pre servis- servisná história:

Riadenie

Späť
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18.0 Kontroly výkonu:    

Po prevedení akejkoľvek údržby či opráv na vozíku sa 
musíte presvedčiť, či vozík funguje správne, než ho 
použijete.

•
 
Prehliadnite  vozík  a skontrolujte , či  sú  opory  nôh , 
područky  a ďalšie  súčasti  v správnej  polohe , či  sú 
pripevnené  k vozíku  a či sú všetky  upevňovacie  prvky 
riadne dotiahnuté.

• Skontrolujte, či je operadlo správne nasadené a 
nastavené.

• Skontrolujte, či sú všetky podušky na svojom mieste
• Vypnite ručné ovládanie – Blikajú kontrolky? Znamená 

to, že došlo k závade na elektronickom systéme. Popis 
základov odhaľovania a odstraňovania závad nájdete v 
oddiely 8.0.

•
 
Urobte kontrolu parkovacej brzdy.

•
 
Zapnite všetky elektrické príslušenstvá vrátane svetiel a 
kontroliek  (pokiaľ  sú  osadené ) a skontrolujte  ich 
správne fungovanie.

•
 
Vyskúšajte  jazdu  vozíka  vo  všetkých  jazdných 
profiloch  (pokiaľ sú nainštalované ) pre uistenie , že má 
vozík rovnaký výkon ako predtým.

 VAROVANIE! 
V  prípade  akýchkoľvek  pochybností  ohľadom 
požadovaných  funkcií  vozíka  sa  obráťte  na 
autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical.

UPOZORNENIE : Užívateľ  smie  robiť  iba  úkony 
uvedené  nižšie  v  zelených  políčkach . V  prípade 
akýchkoľvek pochybností sa obráťte na autorizovaného 
predajcu spoločnosti Sunrise Medical.

18.1 Viacnásobné použitie 

Vzhľadom ku konštrukcií  sa Q100R/Q200R ideálne hodí 
pre použitie  v interiéri  (nízka  výška  sedáka , kompaktné 
rozmery) aj vonku (svetlá, batéria 55

 

Ah atď.).
Vysoká  flexibilita , ktorá  je  daná  možnosťou  voľby 
nastavení , a  technológie  modulárnej  platformy  (
modulárny  konštrukčný  systém ) robí z Q100R/Q200R 
ideálny vozík pre viacnásobné použitie.
Jednotlivé  moduly  (naklápanie  sedadla  v priestore , 
nastavenie  uhla  operadla ) je  možné  veľmi  rýchlo 
nasadiť  a odstrániť  a v systéme  sedadla  existuje 
široká  škála  možností  k prevedeniu  individuálnych 
nastavení  pre  prispôsobenie  potrebám  koncového 
užívateľa.
Voliteľná  montáž  ovládacej  jednotky  na ľavú  alebo 
pravú  stranu  s  možnosťou  neskoršej  zmeny  a 
nastaviteľná vzdialenosť od operadla.

Plán údržby a kontrol

D
enne

Týždenne

Jedenkrát za 
pol roka

Jedenkrát za 
rok

Skontrolujte indikátor nabitia batérie a v prípade potreby batériu nabite

¯

Skontrolujte joystick ručného ovládania, či nie je ohnutý či poškodený

¯

Skontrolujte, či sú všetky odnímateľné súčasti / krídlové matky riadne 
upevnené.

¯

Skontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy pre upevnenie v oblasti lona 
opotrebené a či spona správne funguje

¯

Skúška parkovacej brzdy

¯

Skontrolujte pneumatiky a prípadne ich nahustite

¯

Skontrolujte,  či sú upevňovacie prvky pre nastavenie hĺbky sedáka 
dotiahnuté, 

¯

Skontrolujte, či sú všetky káble a konektory v poriadku, usporiadané a nie sú 
v ceste

¯

Vyčistite vozík a čalúnenie

¯

Kontrola koncovky batérie – Odstráňte všetku koróziu a naneste vazelínu

¯

Skontrolujte opotrebenie čalúnenia, sedadla, opierky hlavy, područiek a 
podušiek pod lýtkami

¯

Je treba, aby úplnú kontrolu, kontrolu bezpečnosti a servis urobil 
autorizovaný predajca spoločnosti Sunrise Medical.

¯
18.0 Kontroly výkonu

Štvrťročne
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UK  = www.SunriseMedical.co.uk

DE  = www.SunriseMedical.de

FR  = www.sunrisemedical.fr

IT  = www.SunriseMedical.it

NL  = www.SunriseMedical.nl

ES  = www.SunriseMedical.es

PT  = www.SunriseMedical.pt

SE  = www.SunriseMedical.se

NO  = www.SunriseMedical.no

DK  = www.SunriseMedical.dk

CH  = www.SunriseMedical.ch

CZ  = www.medicco.cz

PL  = www.Sunrise-Medical.pl

EU  = www.SunriseMedical.eu

AU  = www.sunrisemedical.com.au

US  = www.SunriseMedical.com




