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Súčasti invalidného vozíka

Spoločnosti SUNRISE MEDICAL bol udelený certifikát ISO - 13485, potvrdzujúci 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.
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1.0 Informácie pre užívateľa

1.1 Predkladaný návod na obsluhu

 
 
 

& Sedací systém:

& Riadiaca jednotka:

& Nabíjačka batérií:

 www.SunriseMedical.co.uk 

1.3 Symboly použité v tomto návode na obsluhu

 NEBEZPEČENSTVO!

 VAROVANIE!
 Nebezpečenstvo zranenia. 

 POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.

POZNÁMKA: 
Všeobecné užívateľské informácie.

www.letmo.sk

AB FGDC E

Ďakujeme vám, že ste si vybrali invalidný vozík Sunrise Medical. 
Spoločnosť Sunrise Medical vyrába veľmi kvalitné výrobky na zaistenie 
mobility, ktorých cieľom je znížiť mieru závislosti klientov na ostatných a 
uľahčiť im ich každodenný život. V rámci našej priebežnej iniciaívy pre 
zlepšovanie výrobkov si spoločnosť Sunrise Medical vyhradzuje právo 
meniť špecifikácie a prevedenie bez predchádzajúceho upozornenia. 
Všetky zmeny informácií, ktoré majú významný dopad na bezpečnosť, 
musia byť jasne povedané nastávajúcim užívateľom. Okrem toho nie sú 
všetky ponúkané funkcie a voľby kompatibilné so všetkými konfiguráciami 
invalidného vozíka. Všetky rozmery sú približné a môžu sa meniť. 
Predpokladaná životnosť invalidného vozíka je 5 rokov. 
NEPOUŽÍVAJTE ani nenasadzujte na invalidný vozík žiadne súčasti od iných 
výrobcov, pokiaľ ich oficiálne neschváli Sunrise Medical.

Tento návod na obsluhu vám pomôže s bezpečným používaním a údržbou 
vášho invalidného vozíka. Celý tento návod na obsluhu invalidného vozíka 
sa skladá z troch brožúr: 
• Všeobecný návod na obsluhu invalidného vozíka (táto brožúra) 
• Návod na obsluhu sedacieho systému 
• Návod na obsluhu riadiacej jednotky 

Tento všeobecný návod na obsluhu v prípade potreby odkazuje aj na 
ostatné návody, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Odkazuje na návod na obsluhu sedacieho systému.

Odkazuje na návod na obsluhu riadiacej jednotky.

Odkazuje na návod na obsluhu nabíjačky batérií.

alebo www.letmo.sk

Nepoužívajte invalidný vozík, dokým si neprečítate celý návod a 
všetky ostatné príslušné príručky a neporozumiete im! 
Pokiaľ vám s invalidným vozíkom niektorý z návodov na obsluhu 
nebol dodaný, ihneď kontaktujte svojho predajcu. 

1.2 Ďalšie informácie 
Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom používania, údržby alebo 
bezpečnosti Vášho invalidného vozíka, obráťte sa na miestneho 
autorizovaného predajcu Sunrise Medical. Pokiaľ vo Vašom 
regióne nie je žiaden autorizovaný predajca alebo pokiaľ máte 
nejaké otázky, obáťte sa na Sunrise Medical buď písomne alebo 
telefonicky. Bezpečnostné oznámenie a informácie o prípadnom 
stiahnutí výrobku z trhu nájdete na webovej stránke

Nebezpečenstvo poranenia, vážneho zranenia alebo smrti.

Následkom nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k fyzickému 
zraneniu, poškodeniu výrobku alebo poškodeniu okolitého prostredia!

Ak ste zrakovo postihnutý(á), 
môžete si tento dokument 

prehliadnuť vo formáte PDF 
na stránke

prípadne  si  ho  môžete  
vyžiadať  s textom  písaným 
veľkým  písmom.
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2.0 Bezpečnosť

 

2.1 Symboly a štítky použité na výrobku

Obr. 2.1. VAROVANIE  - Nedotýkať sa - HORÚCE
 

Obr. 2.2. Fixačný bod Taxi
 

Obr. 2.3. VAROVANIE – Nebezpečenstvo zachytenia prstov
 

Obr . 2.4. VAROVANIE  – Skontrolujte  pred  použitím  invalidného  vozíka , 
najmä  na  svahovitom  teréne , či je rýchloupínací  držiak  sedadla  pevne 
prišroubovaný

 

Obr. 2.5. VAROVANIE – Nejazdite s invalidným vozíkom do stúpaní, keď je 
sklopená opierka alebo je sedačka v polohe pre státie

 

Obr. 2.6. VAROVANIE – Maximálna hmotnosť užívateľa pre tento vozík pri 
systéme Sedeo Pro: 160 kg. Pri systéme Sedeo Lite: 136 kg

 Obr. 2.7. Mechanizmus voľnobežky: vonkajšia páka dole = voľnobežka

 

Obr. 2.8. Štítok s výrobným číslom a informáciami (iba príklad).

 

Obr. 2.9.

 

 Umiestnenie štítku s výrobným číslom,

 

(na ďalšej strane - obr. 2.9.
1  pohon na stredné kolesá, obr. 2.9.2 pohon na predné kolesá, 2.9.3 pohon 
na zadné kolesá).

2.2 Bezpečnosť: Teplota

 VAROVANIE!
 

                
            

               
             
   

R

Obr. 2.1

Obr. 2.3

Obr. 2.6

Obr. 2.4

Obr. 2.7

Obr. 2.2

Obr. 2.5

Obr. 2.8

160 kg
MAX

136 kg
MAX

SEDEO PRO SEDEO LITE

Starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené vedľa týchto výstražných 
symbolov! Následkom nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k 
fyzickému zraneniu, poškodeniu invalidného vozíka alebo poškodeniu 
okolitého prostredia. Vždy, keď je to možné, sú v príslušnej kapitole 
uvedené bezpečnostné informácie.

Značky, symboly a pokyny umiestnené na invalidnom vozíku sú súčasti 
bezpečnostného príslušenstva. Nikdy ich nezakrývajte ani neodstraňujte. 
Musia zostať viditeľné a čitateľné po celú dobu životnosti invalidného 
vozíka. 
Ihneď vymeňte alebo opravte všetky nečitateľné alebo poškodené značky, 
symboly a pokyny. So žiadosťou o pomoc kontaktujte svojho predajcu.

• Vždy  sa vyvarujte  fyzického  kontaktu  s motormi  invalidného  vozíka . 
Motory  sa počas používania  neustále  točia a môžu sa veľmi zahrievať . 
Po skončení  použitia  motory  pomaly  vychladnú . Pri fyzickom  kontakte 
môže  dôjsť  k popáleninám . Po použití  nechajte  motory  najmenej  30 
minút vychladnúť. 

• Pokiaľ invalidný vozík nepoužívate, nenechávajte ho stáť dlhšiu dobu na 
priamom  slnečnom  svetle . Niektoré  súčasti  invalidného  vozíka , ako 
napríklad  sedadlo , operadlo  a područky , sa pri dlhodobom  pobyte  na 
slnku  môžu  veľmi  zahriať . Môže  tak  dôjsť  k popáleninám  alebo 
alergickému podráždeniu kože.
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2.3 Bezpečnosť: pohyblivé časti, (Obr.2.10)

 NEBEZPEČENSTVO! 

 
 
 
 
 

2.4 Bezpečnosť: Elektromagnetické žiarenie

 POZOR!

 
 
 
 

 
 
 

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 
 

Obr. 2.10

Obr.2.9.2

Obr.2.9.3

FWD

RWD HYBRID

Obr.2.9.1 MWD

Invalidný vozík obsahuje pohyblivé a rotačné súčasti. Kontakt s 
pohyblivými súčasťami môže spôsobiť vážne zranenie alebo 
poškodenie invalidného vozíka. Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí 
invalidného vozíka. 
• Kolesá (otočné a rejdové) 
• Elektrické naklápanie v priestorovom nastavení 
• Voliteľná možnosť elektrického zdvíhania sedadla 
• Elektrické nastavenie náklonu 
• Odklápacia konzola ovládača

Štandardná  verzia  vášho  elektrického  invalidného  vozíka  bola 
testovaná  podľa  platných  požiadaviek  týkajúcich  sa 
elektromagnetického  žiarenia  ( požiadavky na   
elektromagnetickú  kompatibilitu ). Aj napriek  týmto testom:  sa  
nedá vylúčiť, že elektromagnetické žiarenie môže mať negatívny 
vplyv na invalidný vozík. 
Napríklad: 
• mobilný telefón 
• objemnejší lékársky prístroj 
• iné zdroje elektromagnetického žiarenia 
•  Nedá  sa  vylúčiť , že  invalidný  vozík  môže  byť  rušený 
elektromagnetickým poľom. 
Napríklad: 
• dielenské dvere 
• zabezpečovacie výstražné systémy v dielniach 
• diaľkové otváranie garážových dverí. 

Ak narazíte  na nejaké problémy ,   čo by sa nemalo  stať , ihneď  
sa poraďte so svojím predajcom.

• Pri používaní bezdrôtového telefónu, prenosných vysielačiek, 
amatérskych rádiostaníc, verejných mobilných rádiostaníc a 
ďalších silných vysielačov je treba invalidný vozík zastaviť a vypnú

• Používanie bezdrôtových, prenosných a mobilných telefónov 
vrátane hands free sád je povolené, pokiaľ je však zistené 
abnormálne správanie sa vozíka, je treba vozík okamžite zastaviť a
vypnúť.
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2.5 Bezpečnosť: Nebezpečenstvo udusenia

 NEBEZPEČENSTVO! 

2.6 Bezpečnosť: Použitie zdvižnej plošiny invalidného 
vozíka (namontovanej na automobile)

 NEBEZPEČENSTVO!
            

      
        

     
               

            
            

         
            

    
           

       

2.7 Bezpečnosť: Stolčeky

 NEBEZPEČENSTVO! 
 
 

 

 

2.8 Bezpečnosť: Zdvíhanie invalidného vozíka

  VAROVANIE!
 

Táto pomôcka  pre mobilitu  používa  malé  súčiastky , 
ktoré  môžu  za  určitých  okolností  predstavovať 
nebezpečenstvo udusenia u malých detí.

Zdvižné plošiny pre invalidné vozíky sa používajú v 
dodávkových

 
automobiloch, v autobusoch a v budovách ako 

pomôcka
 

k
 

tomu,
 

aby
 

ste
 

sa
 

dostali z jednej úrovne na druhú.

• Je treba zaistiť, aby užívateľ vozíka aj ľudia, ktorí sa o neho 
starajú, úplne porozumeli pokynom výrobcu na používanie 
zdvižnej plošiny. 
• Nikdy neprekračujte bezpečné pracovné zaťaženie 
doporučené výrobcom a rešpektujte pokyny výrobcu na 
rozloženie zaťaženia. 
• Pokiaľ ste na zdvižnej plošine, vždy vypnite všetky elektrické 
ovládacie prvky vozíka. Pokiaľ tak neurobíte, môže sa stať, že 
sa nedopatrením dotknete joysticku a vozík zíde z plošiny. 
Majte na pamäti, že zarážka na konci plošiny tomu nemôže 
zabrániť. 
• Vždy umiestnite užívateľa bezpečne do invalidného vozíka, 
aby nespadol, keď je na zdvižnej plošine. 
• Vždy zaistite, aby bol vozík pri používaní osobnej zdvižnej 
plošiny v režime jazdy (so zablokovanými kolesami a nie v 
režime voľnobehu).

Bezpečnosť: Odklopný stolček

• Maximálna prípustná hmotnosť pre podnos je 2,5 kg. 
• Podnos nepreťažujte, mohlo by to spôsobiť jeho rozbitie či 
nestabilitu invalidného vozíka. 
• Nenechávajte na podnose zapálené cigarety a ďalšie zdroje 
tepla, mohlo by to spôsobiť deformáciu podnosu a vznik 
škvŕn na ňom. 
• Pri umiestňovaní terapeutického stolíka vždy najskôr 
zaistite, aby nedošlo k zachyteniu končaín či odevov.

•  Nezdvíhajte sedací systém za akúkoľvek 
demontovateľnú súčasť. V opačnom prípade môže dôjsť 
k poškodeniu sedacieho systému alebo zraneniu 
užívateľa.
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3.0 Zamýšľané použitie invalidného vozíka

•

 

Elektrický vozík s pohonom stredných kolies (MWD): 

 

Q500 M
•

 

Elektrický vozík s pohonom predných kolies (FWD):

 

Q500 F
•

  

Elektrický vozík so zadným náhonom kolies (RWD): 

 

Q500 R
•

 

Elektrický vozík s hybridným pohonom (HBD): 

 

Q500H

           
    • Systém sedenia Sedeo Lite (viz návod k sedaciemu systému

  

        
&)

• Systém sedenia Sedeo Pro (viz návod k sedaciemu systému

  

        
&)

3.1 Oblasť použitia: Užívateľ     
              
         
          

              
  

             
             

              
     (Obr.  2.9).

          &
Obmedzenia súvisiace s hmotnostným limitom sú popísané v návode k 
sedaciemu systému .

             
             

           
            

   

              
             

  

 
 

    

 

  

 

  

 

   

 

    

 

         
             

    

 

             
         

 

              
  

Základné súčasti (Obr.3.1)
1. 8.
2. Joystick 9.
3. 10.
4. 11.
5. 12.
6. 13.
7.
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Celkový popis
Rada Q500 je najlepším modulárnym elektrickým invalidným vozíkom. 
Významným prvkom je systém odpruženia, ktorý poskytuje zážitok z 
dokonalej jazdy vo vnútornom aj vonkajšom priestore. Vzhľadom k 
modulárnemu prevedeniu, jednoduchosti a širokej škále možností 
nastavenia predstavuje vozík rady Quickie Q500 ideálnu voľbu pre 
jednoduchý servis, prestavbu a požiadavky na recykláciu.

Rada Q500 spĺňa individuálne preferencie, potreby aj špecifické požiadavky 
užívateľov a je dostupná v týchto konfiguráciách:

Na zaistenie optimálnej opory sedu a individuálneho nastavenia je rada Q500 
dostupná v kombinácií s týmito prvkami:

Elektrické invalidné vozíky sú určené výhradne pre užívateľov, ktorí 
nemôžu chodiť alebo majú obmedzenú mobilitu pre ich osobné použitie 
v interiéri a vonku. 
Jazda na elektrickom invalidnom vozíku vyžaduje dostatočné kognitívne, 
fyzické a vnemové schopnosti. Užívateľ musí byť schopný vyhodnotiť a 
korigovať výsledky činností robených počas prevádzky invalidného 
vozíka. Invalidný vozík smie prevážať iba jednu osobu súčasne. 
Maximálny limit hmotnosti (zahŕňa hmotnosť užívateľa aj hmotnosť 
všetkého príslušenstva, umiestneného na invalidnom vozíku) je 
vyznačená na štítku s výrobným číslom, ktorý je nalepený na podvozku 
vozíka

Užívateľ sa musí pred použitím invalidného vozíka zoznámiť s obsahom 
návodu na obsluhu. Okrem toho musí užívateľ invalidného vozíka, eště 
predtým, než sa zapojí do prevádzky, obdržať ucelené odborné pokyny od 
poverenej osoby. Prvé jazdy s invalidným vozíkom musia prebehnúť pod 
dohľadom školiteľa alebo poradcu.

Vďaka  rôznym  variantám  prispôsobenia  a modulárnej  konštrukcií  môžu 
tento  invalidný  vozík  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 ešte 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. 
• Maximálna prípustná hmotnosť užívateľa nesmie prekročiť 160 kg pri 
systéme Sedeo Pro a 136 kg pri systéme Sedeo Lite.

Opierka hlavy

Opierka ruky
Bočné čalúnenie
Čalúnenie sedadla
Stupačka
Predné koliesko

Poháňacie koleso
Zadné koliesko
Motory
Schránka na batérie
Čalúnenie operadla
Prídavné vlečné kolieska
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3.2 Oblasť použitia: Užívateľské prostredie

 

 VAROVANIE! 
 

 

 

 
 

 POZOR!
 

 

 

 
 
 

Obr. 3.2

• Pokiaľ ste pod vplyvom liekov, ktoré môžu mať vplyv na vašu 
schopnosť riadenia, nesmiete používať invalidný vozík. 

• Bezpečné používanie invalidného vozíka v rôznych situáciách 
vyžaduje náležitý výhľad. 

• V invalidnom vozíku smie sedieť iba jedna osoba súčasne. 

• Nenechajte jazdiť deti na invalidnom vozíku bez dozoru.

• Užívateľ invalidného vozíka je vždy plne zodpovedný za 
dodržiavanie platných miestnych nariadení a predpisov.

Doprovod
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.

• Venujte pozornosť všetkým varovaniam a postupujte podľa 
pokynov v každej časti tohoto návodu na obsluhu. Varovania, 
ktoré platia pre užívateľa, platia aj pre vás. 

• Nestojte ani neseďte na akejkoľvek časti sedacieho systému. 
• Spolupracujte s užívateľom, lekárom, zdravotnou sestrou 

alebo terapeutom a zistite bezpečné metódy, ktoré sa 
najlepšie hodia k Vašim schopnostiam a schopnostiam 
užívateľa. 

• Urobte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa rukoväte pre tlačenie 
neotáčajú alebo neskĺzavajú. 

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

• Nastavte rýchlosť ovládania doprovodom tak, aby ste mohli 
vozík pohodlne sledovať. 

• Vždy vypnite vozík hlavným vypínačom, keď v ňom užívateľa 
nechávate samého.

Tento invalidný vozík bol navrhnutý tak, aby vyhovoval 
použitiu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí 
(EN12184 (2014) trieda B). Pri jazde na invalidnom vozíku 
vo vonkajšom prostredí doporučujeme jazdiť iba po 
spevnených cestách, chodníkoch, cestách pre peších a 
cyklistov. Rýchlosť jazdy sa musí prispôsobiť okolitému 
prostrediu.

• Po klzkých cestách, napríklad kvôli dažďu, ľadu alebo 
snehu jazdite opatrne! 

• V prípade zníženej viditeľnosti je nutné zapnúť svetlá. 
• Pri jazde vyššou rýchlosťou musíte byť mimoriadne 

opatrní. Pri jazde vo vnútri budov, na chodníkoch a v 
priestoroch pre chodcov jazdite pomalšou rýchlosťou. 

• Neprechádzajte cez vysoké prekážky. 
• Na invalidný vozík nemontujte bez schválenia odborným 

pracovníkom žiadne bremená. Môže byť negatívne 
ovplyvnená stabilita výrobku.

• Zabráňte kontaktu invalidného vozíka s morskou vodou. 
Tá môže spôsobiť koróziu a poškodenie vozíka. 

• Zabráňte kontaktu invalidného vozíka s pieskom. Piesok 
by sa mohol dostať do pohyblivých súčastí systému a 
spôsobiť ich nadmerné opotrebovanie. 

• Nepoužívajte invalidný vozík pri teplotách pod -25 alebo 
nad +50 °C. 

• Neotvárajte dvere pomocou stupačiek. 
• Invalidným vozíkom netlačte ani neťahajte žiadne 

predmety
• Neprechádzajte kalužami vody.
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4.0 Nastavenie invalidného vozíka

          
       

            
         

        
           
  

4.1 Sedací systém
Široké možnosti nastavenia sedacieho systému zaisťujú 
optimálnu oporu pre telo užívateľa  (& Sedací systém). K 
dispozícií sú tieto možnosti nastavenia:

     
  
  
   
    
  4.2 Výška sedadla

 VAROVANIE! 

4.3 Ťažisko

 NEBEZPEČENSTVO!  

4.4 Ovládanie výšky a hĺbky

(& Sedací systém).

4.5 Programovanie riadiaceho systému

 NEBEZPEČENSTVO!  

4.6 Nastavenie prídavných vlečných kolies (Obr. 4.1)

Obr. 4.1

31

2

Invalidné vozíky značky Sunrise Medical je možné 
prispôsobiť špecifickým potrebám jednotlivých 
užívateľov. V tomto ohľade rozlišujeme pojmy „
nastavenie invalidného vozíka“ a „možnosti nastavenia 
sedadla invalidného vozíka“. Nastavenie sa robí iba raz 
pred prvým použitím invalidného vozíka. Nastavenie 
smie robiť iba odborný špecialista, pokiaľ vyslovene nie 
je uvedené inak. Možnosti nastavenia sedadla môže 
upravovať samotný užívateľ. Možnosti nastavenia 
nevyžadujú použiie nástrojov.

1. Hĺbka sedadla a šírka sedadla 
2. Uhol chrbtovej opierky 
3. Výška/šírka područky 
4. Dĺžka holene 
5. Sklon stupátka 
6. Uhol stupačky

Výšku sedadla je možné nastaviť podľa špecifických 
podmienok užívateľa vozíka. Každá voliteľná výška 
sedadla má svoj maximálny rozsah bezpečného sklonu 
popísaný v norme EN12184 (2014) Trieda B. Zníženie 
výšky sedadla má kladný vplyv na (dynamickú) stabilitu.

Zvýšenie výšky sedadla má negatívny vplyv na dynamickú 
stabilitu.

Nastavenie ťažiska na elektrickom invalidnom vozíku je 
fyzicky náročné a má kritický vplyv na bezpečnosť. Spoločnosť 
Sunrise Medical doporučuje, aby tieto nastavenia robil iba 
servisný pracovník alebo predajca schválený spoločnoťou 
Sunrise Medical.

Tento invalidný vozík je vybavený riadiacim systémom, ktorý 
je možné naprogramovať pomocou zmeny nastavenia v 
systéme. Toto je špecifická činnosť, ktorá vyžaduje zaškolenie 
a je možné ju robiť iba pomocou špeciálneho softwaru. 
Koncový užívateľ tieto nastavenia nesmie robiť.

Nesprávne nastavenie parametrov riadiaceho systému 
môže

 
byť príčinou veľmi nebezpečných situácií. 

Nastavenie
 

musia
 

robiť odborní pracovníci.

Zatiaľ čo užívateľ sedí a je v polohe jazdenia, prídavné vlečné 
koleso sa nastavuje otáčaním nastavovacej skrutky doľava 
alebo doprava. Prídavné vlečné koleso je správne nastavené, 
keď je značka (1) viditeľná cez priezor (2).
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4.7 Bedrový pás/ bezpečnostný pás

  NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE! 
• Tento výrobok sa má používať iba na umiestnenie jednej osoby na 

invalidnom vozíku.
 

• Bedrové pásy nie sú vhodné na prepravu, musia sa použiť schválené 
zadržiavacie systémy pre cestujúcich.

 

• Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok vážny úraz alebo 
smrť.

 

• Zaistite, aby bol opatrovateľ alebo ošetrovateľ vyškolený k správnemu 
používaniu pásov.

 

• Neškolení opatrovatelia alebo sprievodcovia môžu v prípade núdzovej 
situácie zareagovať príliš neskoro.

 

Upevnenie bedrového pásu / bezpečnostného pásu
1.  Pripevnite (A) k rámu sedadla pomocou skrutky vľavo a vpravo. (Obr 4.3)

•
 
Nastavte bedrový pás tak, aby vám vyhovoval, takže pre pohodlie a 
bezpečnosť nesmie zostať väčšia medzera ako je šírka ruky (Obr 4.4).

• Vzdialenosť od ruky by mala byť pri bedrovom páse pod 
normálnym napätím a nemala by vytvárať veľké medzery alebo 
pútka.

 

•  Všeobecne  by mal  byť bedrový  pás pripevnený  tak, aby pásy  sedeli 
približne  v uhle  45 ° (Obr . 4.5), a pri  správnom  nastavení  by nemali 
používateľovi umožniť skĺznuť zo sedadla.

 

• Popruh položte voľne cez sedadlo tak, aby otvorený koniec spony 
smeroval doprava pre ľaváka a pre praváka doľava. Druhý koniec 
popruhu prevlečte cez medzeru medzi stĺpikmi operadla a chrbtovou 
opierkou.

 

 
 NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE! 

• Pred použitím sa vždy presvedčte, či je bedrový pás správne 
zaistený a nastavený.

            
   

• Ak je popruh príliš voľný, mohlo by to spôsobiť skĺznutie 
používateľa a vážne zranenie.

                 
 

• V pravidelných intervaloch kontrolujte bedrový pás a upevňovacie 
prvky, či nevykazujú známky roztrhnutia alebo poškodenia. V 
prípade potreby vymeňte.

            
       

• Pri údržbe skontrolujte funkčnosť odblokovania spony a prípadné 
známky opotrebenia na materiáloch alebo plastových držiakoch.

            
          

• Pravidelné kontroly / aktivity:  
• Rovnako ako u všetkých polohovacích komponentov, aj tu je 

potrebné vykonať korekčné úpravy, pretože osoba časom mení 
svoju polohu sedenia.

            
         

• Pravidelne kontrolujte správne upevnenie pásov, aby bola zaistená 
bezpečnosť a pohodlie používateľa.

             
   

Obr. 4.2

Obr. 4.3

Obr. 4.4 

Obr. 4.5

Zaistenie osoby pomocou bedrového pásu
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Obr. 4.7

Obr. 4.9

Obr. 4.11

Obr. 4.6

Obr. 4.8

Obr. 4.10

4.8 Nastavenie tlmiča nárazov

  POZOR!

1. Podložte podvozok, aby kolesá neboli 
podopreté.(Obr. 4.6).

2. Uvoľnite 3 matice a vyberte hnacie koleso (Obr. 4.7).

3. Odskrutkujte kryt tlmiča nárazov tlakom smerom nahor 
na spodnú časť krytu a súčasným potiahnutím krytu 
smerom k sebe (Obr. 4.8).

5. Uvoľnite 2 skrutky M6, ktoré upevňujú blatník (Obr. 4.10).

4. Uvoľnite maticu M8 a odskrutkujte skrutku M8x45, ktorá 
zaisťuje hornú časť tlmiča (Obr. 4.9).

6. Manipulujte s tlmičom a blatníkom a vyberte blatník zo 
zostavy (Obr. 4.11).

Uistite sa, že ovládač je vypnutý.
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Obr. 4.13Obr. 4.12

  POZOR!

7. Uvoľnite 2 matice M6 a odstráňte skrutky M6x45 (Obr. 4.12). 8. Upravte polohu držiaka a znova ho namontujte v 
opačnom poradí (Obr. 4.13).

MANUÁLNE OVLÁDANÁ CHRBTOVÁ OPIERKA
HĹBKA SEDU [mm]

1 400 1 A
4 430 1 A
5 440 1 A
7 460 1 A
9 480 1 A

10 490 2 A
13 520 2 A
17 560 2 A

HĹBKA SEDU [mm]
1 400 1 A
4 430 1 A
5 440 1 A
7 460 2 A
9 480 2 A

10 490 2 A
13 520 2 A
17 560 3 B

1

2

3

4

5

6

5 22Nm
6 3Nm
8 9Nm

ABC

Podľa pokynov v časti 4.6 Nastavenie prídavných vlečných 
kolies skontrolujte, či je potrebné nastaviť vlečné kolesá.

NASTAVENIA KRÚTIACEHO MOMENTU PRE OPÄTOVNÚ MONTÁŽ
Krok Súčiastka Nastavenie

Matica M8 a skrutka M8x45
Krok 6 - skrutky M6

Skrutka M6 a M6x45

NEPOUŽITÉ

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ CHRBTOVÁ OPIERKA
NAST. NASTAV. NAST. NASTAV.
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5.0 Použitie invalidného vozíka

  NEBEZPEČENSTVO!  
 

 

5.1 Kontrola invalidného vozíka pred použitím

 POZOR!

• Sú pneumatiky dostatočne nahustené (kapitola 8.2).

 

 
 & Riadiaca jednotka

 

• Skôr, než vyjdete von večer či v noci, skontrolujte, či svetlá a 
kontrolky fungujú správne a či sú šošovky čisté. &Riadiaca 
jednotka

 

 

 

 
 
 

 (Obr. 5.1).

Obr. 5.1

 

 

• Uvedomte si, že môže byť nutné upraviť nastavenie ovládača 
vášho systému. 

• Kontaktujte vášho autorizovaného predajcu a nechajte ihneď 
upraviť nastavenie ovládania, pokiaľ zistíte akékoľvek zmeny 
v schopnosti: 

1.  Ovládať joystick 
2.  Udržať trup vo vzpriamenej polohe 
3.  Nenabiehať do predmetov

Denne pred jazdou robte nasledujúcu kontrolu:

Kontrola kolies a pneumatík

Kontrola batérií
• Pred prvým použitím vozíka nechajte batérie nabíjať 24 hodín. 
• Sú batérie dostatočne nabité? Zelené kontrolky na indikátore 

batérie musia svietiť.

Kontrola svetiel a smeroviek

Kontrola diaľkového ovládania
• Pri vypnutom systéme ovládania skontrolujte, či nie je 

joystick ohnutý alebo poškodený a vracia sa do stredu , keď 
ho zatlačíte a uvoľníte.

Kontrola voľnobežnej páky
• Skontrolujte, či je voľnobežná páka nastavená na „

jazda“. (Kapitola 5.8).

Kontrola sedadla
• Skontrolujte, či sú všetky podušky na svojom mieste. 
• Skontrolujte, či je operadlo správne nasadené a nastavené. 
• 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. 
• Zaistite, aby gombíky k pripevneniu sedadla bezpečne 
sedeli a boli dotiahnuté.

Kontrola zachytenia odevu

• Pri jazde skontrolujte, či váš odev neobmedzuje pohyb 
invalidného vozíka (tj. či nie je príliš dlhý). Pred jazdou 
vždy skontrolujte, či nemôže dôjsť ku kontaktu odevov 
alebo doplnkov s kolesami alebo pohyblivými a rotačnými 
súčasťami, v ktorých by sa mohli zachytiť.

Kontrola poveternostných podmienok 

• V zime majú batérie zníženú kapacitu. Pri slabom mraze 
klesne približne na 75 % normálnej kapacity. Pri teplotách 
nižších než -5 °C klesne na približne 50 %. Tým sa zmenší váš 
dojazd.
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5.2 Premiestňovanie

  
NEBEZPEČENSTVO!

 
           

            
         

         
   

    
&

  

Sedací systém.

5.3 Jazda na invalidnom vozíku

  NEBEZPEČENSTVO!
 

(& Riadiaca jednotka).

    
     
            

 
          

   

 VAROVANIE!

 

           
         

         

              
    

             
         

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.

Príprava pre premiestňovanie smerom dopredu:

Je nebezpečné sa z vozíka presúvať sám . Vyžaduje to dobrú 
rovnováhu a pohyblivosť. Pri presunoch nezabudnite na to, že 
v určitom okamihu nie ste nad sedadlom. 

Ďalšie pokyny a varovanie k presunom nájdete v kapitole 

•  Užívateľ invalidného vozíka je vždy plne zodpovedný za 
dodržiavanie platných miestnych nariadení a predpisov. 
Elektrické invalidné vozíky sa ovládajú pomocou 
ovládača. Ovládanie riadiacej jednotky je popísané v 
samostatnom návode na obsluhu, ktorý bol priložený k 
tomuto invalidnému vozíku 

1.    Zapnite riadiacu jednotku. 
2.    Nastavte hodnotu maximálnej rýchlosti. 
3.    Posuňte joystick v smere, ktorým chcete ísť. 
4.    Keď posuniete joystick eště viac dopredu, invalidný vozík 
pôjde rýchlejšie.

Spätné zrkadlo

•  Aby nedošlo ku zraneniu ľudí v okolí, majte na pamäti, že 
zrkadlo vyčnieva z priestoru vozíka a môže zraniť osoby, 
okolo ktorých idete. 

•  Podľa miestnych zákonov sa na cestách musí používať 
spätné zrkadlo modelov, ktorých rýchlosť presahuje 

     6 km/ h. 
•  Pokiaľ používate zrkadlo, vždy sa presvedčte, že je čisté a 

nie je rozbité, aby sa tak nezhoršila Vaša viditeľnosť.
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 NEBEZPEČENSTVO!
 

 

 

 

 

 

Nepriaznivé podmienky:

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 

 POZNÁMKA :

5.4 Zatáčanie

 NEBEZPEČENSTVO! 
            

           
        

           
  

 VAROVANIE!
    

5.5 Brzdenie a núdzové zastavenie

 

 

 

 VAROVANIE! 
             

        
             

         
         

Použitie na ceste 

Venujte maximálnu pozornosť ostatným účastníkom 
cestnej premávky.

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

•  Pokiaľ máte pochybnosti, neprechádzajte cez cestu, dokým 
si nebudete isí, že je to bezpečné. 

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

•  Nejazdite cez nič, čo by mohlo pneumatiky prepichnúť. 
•  Zaistite, aby ste nemali žiadne predmety v ceste a aby 

nemohlo dôjsť k uviaznutiu v mechanizme invalidného 
vozíka alebo v priečkach zadných kolies. Mohlo by to 
spôsobiť náhle zastavenie vozíka. 

•  Jazda cez výpuste či mriežky môže spôsobiť uviaznutie kolies 
či koliečok invalidného vozíka a to môže spôsobiť náhle 
zastavenie vozíka.

Majte na pamäti, že pri jazde na invalidnom vozíku za 
nepriaznivých podmienok, napr. 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. 

•  Pokiaľ používate elektrický invalidný vozík, dávajte pozor 
najmä na voľné alebo dlhé časti odevu. Pohyblivé časti, 
ako napríklad kolesá, môžu byť pri zachytení oblečenia 
potenciálne nebezpečné alebo dokonca spôsobiť smrteľnú 
nehodu.

Extrémne kolísanie teploty môže spustiť samoochranný 
mechanizmus riadiaceho systému. Pokiaľ k tomu dôjde, 
riadiaci systém sa dočasne vypne, aby nedošlo k poškodeniu 
elektroniky vozíka.

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.

Pri zmene smeru používajte smerovky.

Existujú tri spôsoby ako zastaviť invalidný vozík: 

•  Najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako zastaviť 
invalidný vozík, je pustiť joystick. Tým sa vozík zastaví bežným 
spôsobom (plynulosť a razantnosť sa dá naprogramovať). 

•  Vychýlením joysticku dozadu sa vozík zabrzdí náhle a 
rýchlo zastaví 

•  Vypnutím ovládacieho systému, keď je vozík v pohybe, sa 
vozík tiež zastaví.

•  Vypnutie ovládacieho systému by sa malo používať iba v 
núdzi, pretože zastavenie je veľmi náhle. 
•  Nikdy sa nepokúšajte zastaviť alebo spomaliť sedací systém 
pomocou zámkov kolies (pokiaľ sú k dispozícií). Západky kolies 
sú určené k prevencií pohybu stojaceho invalidného vozíka. 
Nie sú to brzdy.
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5.6 Jazda na svahoch

Q500 M:
 
6°

 
(10.5%) v štandardnej konfigurácií.

Q500 F:
 

6°
 

(10.5%) v štandardnej konfigurácií.
Q500 R:

 
10°

 
(17.6%) v štandardnej konfigurácií.

Q500 H:
 

10°
 
(17.6%) v štandardnej konfigurácií.

 NEBEZPEČENSTVO!
 

 

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 

 

 

 

 

 VAROVANIE!

       
          

      
           
    

           
      

 NEBEZPEČENSTVO!
          

      
             

         
            

    

POZNÁMKA:

 

Váš invalidný vozík je konštruovaný a testovaný tak, aby ho 
bolo možné používať na sklonoch či svahoch do:

Máte však možnosť nastaviť vašu polohu pomocou funkcie 
zdvíhania, náklonu v priestore, elektricky polohovateľnej 
chrbtovej opierky, elektricky polohovateľnej centrálnej 
stupačky alebo kombináciou týchto možností.

•  Nastavenie polohy pre zdvíhanie, naklápanie a opierky pre 
nohy môžu negaívne ovplyvniť ťažisko invalidného vozíka. 
Za určitých okolností by to mohlo spôsobiť nestabilitu a 
následné prevrátenie. Môže byť nutné urobiť posúdenie 
rizík invalidného vozíka nastaveného do extrémnych polôh

•  V klesaniach môže byť brzdná dráha výrazne dlhšia než na 
rovnom povrchu.

•  Za určitých okolností sa invalidný vozík môže stať 
nestabilným. 

•  Než začnete vychádzať alebo schádzať svah alebo 
obrubník, a chcete využiť možnosti presunúť hmotnosť 
(napr. elektrický pohon, náklon alebo státie), venujte 
zvláštnu pozornosť polohe sedadla alebo vášho tela, 
aby ste správne vyvažovali hmotnosť. 

•  Pre zlepšenie stability sa nakloňte dopredu pri jazde do 
kopcs so sedadlom a oprradlom v kolmej polohe. 

•  Prípadne pri jazde vpred, v klesaní seďte vo zvislej 
polohe alebo sklopte sedadlo dozadu. 

•  Dôrazne Vám doporučujeme, aby ste sedadlo a 
operadlo vrátili do východzej polohy, než sa pokusíte 
vychádzať stúpanie alebo schádzať klesanie. Pokiaľ tak 
neurobíte, môže dôjsť ku strate stability vozíka. 

•  Pokiaľ máte pochybnosti o schopnostiach vozíka na 
sklone, nepokúšajte sa prekonávať sklon hore či dole a 
vystupovať na obrubníky a zostupovať z nich a zvoľte 
alternaívnu cestu.

Svahy: stúpanie:

•  Keď idete do kopca, udržujte vozík v pohybe. 
•  Riaďte opatrne pohybovaním joystisku dopredu a podľa 
potreby regulujte mierne doprava alebo doľava. 
•  Pokiaľ zastavíte na kopci, je treba sa rozbiehať pomaly. 
•  Podľa potreby sa nakloňte dopredu.

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

•  Prudké klesanie prekonávajte pomaly (rýchlosťou nižšou 
než 5 km/h) a zastavte vždy, pokiaľ máte obavy z udržania 
smeru jazdy. 

•  Pokiaľ invalidný vozík naberie rýchlosť, vráťte joystick do 
východzej polohy a nechajte vozík spomaliť alebo zastaviť. 

•  Znovu sa pomaly rozbehnite a nenechjate rýchlosť zvýšiť 
nad prijateľnú rýchlosť.

•  Riadiaca jednotka je vybavená logickým systémom, ktorý 
pomôže pri kompenzácií počas jazdy na šikmom povrchu 
alebo do kopca. Jedná sa o pridanú bezpečnostnú 
charakteristiku Vášho vozíka. Okrem smeru môžete ovládať 
rýchlosť invalidného vozíka s použitím riadenia rýchlosti.
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5.7 Prekážky a obrubníky:

 NEBEZPEČENSTVO! 
 
 

 

Vychádzanie na obrubníky:
K obrubníkom sa vždy približujte pod uhlom 90° (Obr. 5.2).

 
 
 
 

 

Q500 M 50 mm
Q500 F 70 mm
Q500 R 80 mm
Q500 R + prekračovač obrubníkov 100 mm
Q500 H 85 mm

 NEBEZPEČENSTVO! 
           

              
   

            
            
            
            

     
           

           
      

            
          

     

 VAROVANIE! 
             

             
           

        
          

  

Obr. 5.2

•  Nikdy neschádzajte poza obrubníky. 
•  Nepokúšajte sa schádzať alebo vychádzať na schody, ani 
nepoužívajte eskalátory. Je to nebezpečné a môže to spôsobiť 
úraz alebo poškodenie vozíka. Tento invalidný vozík je určený 
iba na prekonávanie jedného schodu či obrubníka. 
•  Doporučujeme, aby osoby s nestabilnou hornou čaťou 
trupu používali fixačné systémy, ktoré udržia vzpriamenú 
polohu tela pri prekonávaní rámp, obrubníkov a prekážok.

•  Pristupujte k obrubníku alebo schodu čelom pod uhlom 90°. 
•  Choďte pomaly a rovnomerne dopredu. 
•  Zastavte invalidný vozík, akonáhle sa koliečka dotknú 
obrubníka. 
•  Použite dostatočnú silu motorov k zdvihnutiu prednej 
strany vozíka na obrubník alebo schod a potom použite o 
niečo vyššiu silu, aby poháňané kolesá vyšli hladko na 
obrubník alebo schod. 
•  Pokiaľ je to možné, udržujte joystick v polohe priamo vpred.

Maximálna výška prekážky alebo obrubníka je:

Rýchlosť priblíženia a postup sa môžu meniť v závislosti na 
type pohonu invalidného vozíka a voľbe typu koliečok.

Prekonávanie obrubníkov smerom dolu.

Pohybujte vozíkom pomaly a opatrne v smere dopredu tak, 
aby boli obe predné kolesá na okraji obrubníka, opäť v polohe 
pod uhlom 90° vzhľadom k obrubníku. 
Zíďte čo najpomalšie poháňanými kolesami z obrubníka. Pri 
schádzaní z obrubníka nezastavujte. Pokiaľ sa budete môcť 
nakloniť dozadu, budete sa cítiť bezpečnejšie. Pokiaľ túto 
možnosť nemáte, netrápte sa tým, vozík je dostatočně 
stabilný. Pokiaľ ste s týmto obmedzením, budete úplne v 
bezpečí. Všetky elektricky poháňané voľby polohy sedadla 
musia byť vo východzej polohe. Je možné, že bude treba 
nastaviť opory nôh s elektrickým ovládaním, aby bol dostatok 
priestoru na prekonávanie obrubníka smerom hore a dolu. 
Doporučujeme Vám použitie bezpečnostných pásov pre 
upevnenie v oblasti lona, aby ste sa cítili bezpečnejšie pri 
naklonení vozíka na obrubníku. Pre zvýšenú ochranu 
doporučujeme, aby bol každý invalidný vozík vybavený 
oporami nôh.

Na vozíku so zadným pohonom RWD môže byť výhodnejšie 
prechádzať cez obrubník v opačnom smere. Avšak 
odporúčame robiť tento úkon pomaly a uvedomovať si 
premávku a okolité prostredie. Pri vykonávaní tohto postupu 
odporúčame pomoc asistenta. Prekračovať by sa mali iba 
obrubníky nižšie ako  80 mm.
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5.8 Tlačenie invalidného vozíka

      
      

1.  Pre jazdu invalidného vozíka.
 

(Obr.
 

5.3).

2.
    

Pre vypnutie motorov.
 

(Obr.
 

5.4
 

-
 

Obr.5.5).

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 5.3

Obr. 5.4

Obr. 5.5

Invalidný vozík je možné presúvať tlačením. V takom prípade sa 
musia odpojiť motory pomocou páky odistenia brzdy motora. Táto 
funkcia bola vyvinutá pre sprievodcu užívateľa invalidného vozíka a 
funguje tiež ako núdzová ovládacia páka odistenej brzdy motora. 
Páka odistenia brzdy motora má 2 polohy

Poloha „Jazda“: Otočte páku tak, aby páka na strane hnacieho 
kolesa smerovala nahor.

Poloha „Tlačenie“: Otočte páku tak, aby páka na strane hnacieho 
kolesa smerovala dolu.

•  Páku odistenia brzdy motora by mal ovládať iba ošetrovateľ, nie 
užívateľ. 

•  Nikdy nenechávajte užívateľa bez dozoru, keď je invalidný vozík v 
režime „Tlačenie“. 

•  Túto páku nikdy neprepínajte do polohy „tlačenie“, keď ste vo 
svahu! Keď páku odistenia brzdy motora prepnete do polohy „
tlačenie“, deaktivuje sa automatická parkovacia brzda. V takom 
prípade by invalidný vozík mohol zísť a skotúľať sa zo svahu. 

•  Automatická parkovacia brzda je funkčníá iba vtedy, keď je páka 
prepnutá v „jazdnom“ režime. 

•  Akonáhle už nie je potrebné invalidný vozík tlačiť, páka odistenia 
brzdy motora by sa mala ihneď prepnúť do „jazdnej“ polohy. 

•  Pokiaľ chcete invalidný vozík tlačiť ručne, uvoľnite motorové brzdy.
•  Neaktivujte ani nedeaktivujte motorové brzdy, pokiaľ je vypnuté 

napájanie systému. 
•  Počas uvoľňovania motorových bŕzd sa uistite, že máte plnú 

kontrolu nad systémom. Pokiaľ ich uvoľníte, systém nebude mať k 
dispozícií brzdy. 

•  Pred uvoľnením motorových bŕzd sa uistite, že sa systém nachádza 
na rovnom povrchu. 

• Poháňajte systém iba tlačnými rukoväťami . Poskytujú bezpečné 
body, na ktorých môžete pridržiavať zadnú časť systému a zabrániť 
tak spadnutiu alebo prevrhnutiu. 

•  Urobte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa rukoväte pre tlačenie 
neotáčajú alebo neskĺzavajú.
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5.9  Voliteľné vybavenie (elektricky ovládaného) sedadla

    (Voliteľné vybavenie elektricky nastaviteľného sedadla ( Obr.5.6 - 
Obr.5.8).            
Spôsob ovládania voliteľného vybavenia elektricky nastaviteľného 
sedenia nájdete v kapitole & Riadiaca jednotka

 
 

+
 

&
 

Sedadlo:   
   
   
    

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8

1000 mm

Obr. 5.6

Obr. 5.7

Invalidný vozík môže byť vybavený nasledujúcimi voliteľnými 
mechanickými alebo elektrickými prvkami pre nastavenie polohy 
sedadla. Toto voliteľné vybavenie může užívateľ ovládať bez použia 
nástrojov.

1.    Elektrické nastavenie uhla sedu 
2.    Elektrické nastavenie zdvíhania sedu 
3.    Elektricky polohovateľná chrbtová opierka 
4.    Elektricky polohovateľné stupačky

•  Jednotlivé nastavenia elektricky polohovacích funkcií môžu mať 
vplyv na stabilitu invalidného vozíka. 

•  Možnosti nastavenia elektricky polohovacích funkcií používajte 
iba v prípade, že invalidný vozík stojí na rovnom povrchu! 
Nepoužívajte žiaden prvok elektrického nastavenia sedenia, keď 
ste vo svahu. 

•  Zdržiavajte sa mimo dosah elektrického akčného člena, keď sa 
komponent pohybuje. Elektrický mechanizmus Sunrise má veľký 
rozsah pohybu. Keď sa komponenty pohybujú, užívatelia musia 
dávať pozor na okolie. 

•  Buďte opatrní počas jazdy, pokiaľ je systém sedenia v sklopenej, 
zdvihnutej alebo naklonenej polohe. 

•  Nenastavujte už žiaden ďalší z prvkov elektrického polohovania, 
dokým sa sedací systém pohybuje. 

•  Nezdvíhajte ani nenaklápajte elektrické sedadlo, pokým sú v 
blízkosti deti. 

•  Pomocou programovania môžete zameniť smer všetkých funkcií 
elektrického sedadla. Pred manipuláciou sa uistite, že viete, 
ktorým smerom sa sedadlo bude pohybovať. 

•  Berte na vedomie, že zdvíhací/naklápací modul môže zachytiť 
časti tela a ošatenia. Zaistite, aby sa počas prevádzky do 
zdvíhacieho/ naklápacieho modulu nedostal odev, ruky, nohy a 
iné končatiny tak, aby nedošlo ku zraneniu. 

•  Nejazdite na rampy alebo do stúpania so sedadlom v zdvihnutej 
polohe.  Kým začnete vychádzať alebo schádzať svah, vráťte 
invalidný vozík do štandardnej polohy pre sedenie s opierkou v 
zvislej polohe. 

•  Tento napájací systém je navrhnutý tak, aby sa automaticky 
znížila maximálna jazdná rýchlosť na pomalú úroveň alebo sa 
vozík úplne zastavil, pokým dôjde k prekročeniu určitých 
medzných hodnôt. V závislosti na konfigurácií invalidného vozíka 
môže byť k dispozícií niekoľko pomalých rýchlostí.
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6.0 Batérie, dobíjanie a dojazd 

6.1 Batérie

 POZOR!
 

            
   

             
   

             
           

          
          

   
           

         
 

          
          

        
        

           
   

 NEBEZPEČENSTVO!
             

   
             

           
          

         
    

Obr. 6.1

 NEBEZPEČENSTVO! 
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Pre  prípad  skratu  je  vo  vozíku  zabudovaných  niekoľko 
bezpečnostných systémov pre ochranu elektrických okruhov,
Obr.

 

6.1).

 

 

100A

100A

15A

Batérie sú zdrojom energie pre takmer všetky moderné 
výrobky na zaistenie 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 na zaistenie mobility (obvykle zvané batérie s 
hlbokým cyklom), uvoľňujú energiu rovnomerne po dlhú 
dobu. Preto sú batérie do výrobkov na zaistenie mobility 
vzhľadom k nižším výrobným objemom a zvýšeným 
technologickým požiadavkam obvykle drahšie. 

Vo výrobkoch na zaistenie mobility sa obvykle používajú dve 
12 V batérie, čo dáva napätie celkom 24 voltov. Veľkosť 
batérie (tzn. jej dostupná kapacita) sa vyjadruje v ampéroch 
za hodinu, napr. 70Ah. 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. Tento typ 
batérií využíva metódu nosiča elektrolytu všeobecne 
označovaného ako ‘gel’, ktorý je umiestnený v plášti batérie. 
Ako už názov napovedá, batérie nevyžadujú žiadnu údržbu 
okrem pravidelného nabíjania. Tieto batérie môžete 
bezpečne prevážať bez obáv z postriekania kyselinou. 
Mimo to sú schválené na prepravu v lietadle, vo vlaku a na 
lodi.

ČERVENÝ
Konektor batérie

ČERVENÝ

ŽLTÝ

Konektor batérie

ČIERNY ČIERNY

Prídavné napájanie

• Neosádzajte do vozíka automobilové batérie. Používajte iba 
bezúdržbové batérie s hlbokým cyklom určeným do 
pomôcok na zaistenie mobility. 

• Ak sú batérie opotrebované, odneste ich do miestneho 
zberného dvora. 

• Nevystavujte žiadnu časť batérie priamemu teplu (tzn. 
otvorenému plameňu, plynovému horáku). 

• Buďte mimoriadne obozretní pre zníženie rizika pádu 
kovového nástroja na batérii. Mohlo by pritom dôjsť k 
zaiskreniu či ku skratovaniu batérie či iných elektrických 
súčastí, čo by mohlo spôsobiť výbuch. Pri práci s batériou 
tiež odložte všetky osobné kovové šperky alebo kývajúce sa 
predmety. 

• Keď batérie už neudržia nabiie, vráťte ich do Sunrise Medical 
alebo priamo výrobcovi batérií na recykláciu. 

• Koncovky batérie je treba pravidelne kontrolovať, či nejavia 
známky korózie. Pokiaľ je korózia zjavná, úplne očistite 
koncovky a znovu ich namažte minerálnou vazelínou a nie 
bežným mazivom. Zaistite, aby matice a šroub koncovky, 
káblová spona a obnažený kábel boli úplne pokryté 
vazelínou.

•  Nevystavujte žiadnu časť batérie priamemu teplu (tzn. 
otvorenému plameňu, plynovému horáku). 

•  Buďte mimoriadne obozretní na zníženie rizika pádu 
kovového nástroja na batériu. Mohlo by pri tom dôjsť k 
zaiskreniu či ku skratovaniu batérie či iných elektrických 
súčastí, čo by mohlo spôsobiť výbuch. Pri práci s 
batériou tiež odložte všetky osobné kovové šperky 
alebo kývajúce sa predmety.

• Za žiadnych  okolností  sa nepokúšajte  s batériami  svojvoľne 
manipulovať. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte 
na autorizovaného predajcu spoločnosti Sunrise Medical. 

• Zamedzte kontaktu s kyselinou na poškodených utesnených 
batériách či na mokrých batériách. 

• Kyselina  z batérie  spôsobuje  poleptanie  pokožky  a rovnako 
aj poškodenie podláh, nábytku a Vášho vozíka 

• Pokiaľ sa elektrolyt dostane do kontaktu s pokožkou alebo s 
oblečením, okamžite dané miesto umyte mydlom a vodou.

• Pokiaľ  sa elektrolyt  dostane  do kontaktu  s okom, okamžite 
oko po obdobie najmenej  10 minút vymývajte  pod tečúcou 
studenou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

• Kyselinu je možné neutralizovať jedlou sódou a vodou. 
• Dbajte na to, aby boli batérie vždy v zvislej polohe, najmä pri 

preprave invalidného vozíka.

Bezpečnostné vypínače

1.  Tavné 100A spojky sú pripojené k popruhom batérie pre 
ochranu batérií a vodičov. 

2.  Poistky prídavného elektrického obvodu 15 A pre prídavné 
moduly a pre napájanie sedenia.

Pokiaľ ich chcete vymeniť, obráťte sa na autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical, ktorý bude tiež diagnostikovať 
pôvodnú chybu.



22 Q500 M/F/R/H   Rev.E

SL
O

V
EN

SK
Y

6.2 Nabíjanie batérií:

& Nabíjačka batérií : Prečítajte si pozorne návod na použitie 
dodaný k nabíjačke . Všeobecné postupy a účinky na rušenie 
s vozíkom a batériami zostávajú v platnosti.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Vypnite riadiacu jednotku invalidného vozíka.  & Ovládač:

 • Pripojte prípojku kruhového výstupu nabíjačky batérií 
do nabíjacej zásuvky na prednej strane joysticku.           
& Ovládač: 

 

Ďalšie informácie o fungovaní nabíjačky nájdete v návode 
dodávanom s nabíjačkou. & NABÍJAČKA BATÉRIÍ. V závislosti 
na vybití batérií môže ich nabiie na plnú kapacitu trvať až 12 
hodín.

 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Plán údržby batérií
Nižšie je uvedený plán starostlivosti o batérie pre 
bezúdržbové batérie. Tento plán bol odsúhlasený medzi 
Sunrise Medical a výrobcom batérií, aby ste z vašich batérií 
získali to najlepšie. Pokiaľ sa postupuje podľa iného plánu 
starostlivosti, môže to mať za následok nižší než očakávaný 
výkon Vášho vozidla na zaistenie mobility.

• 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 na zaistenie 
mobility. 

• Neprerušujte cyklus nabíjania. 
• Pokiaľ Váš výrobok na zaistenie mobility nebudete 

používať, nechajte ho pripojený na nabíjačku 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 kábel 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 po celú noc. 

• Všeobecne platí, že úplné nabiie bezúdržbových batérií 
trvá dlhšie než u "mokrých" olovených batérií s kyselino

• Koncovky batérie je treba pravidelne kontrolovať, či 
nejavia známky korózie. Pokiaľ je korózia zjavná, úplne 
očistite koncovky a znovu ich namažte minerálnou 
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.

Pripojenie nabíjačky k akumulátoru
Postup pre pripojenie nabíjačky a nabíjanie

• Pripojte nabíjačku k sieťovému napájaniu s použitím 
sieťovej zástrčky a zapnite ju.

• Zaistite také umiestnenie kábla, aby naň nik nešliapal, 
neprechádzal cez neho a aby ani inak nebol poškodený či 
vystavený nepriaznivým podmienkam. 

• Neklaďte batérii hore na nabíjačku. 
• Nestavajte nabíjačku na koberec alebo na iný mäkký povrch. 

Vždy ju umiestnite na tvrdý rovný povrch. 
• Nezapínajte nabíjačku, pokiaľ bola vystavená ostrému 

výboju, spadla alebo bola inak poškodená. Odneste ju 
kvalifikovanému technikovi. 

• Nikdy nedávajte nabíjačku priamo nad nabíjanú batériu, 
plyny z batérie spôsobujú koróziu a poškodenie nabíjačky. 

• Nikdy nenabíjajte zamrznutú batériu. Úplne nabitá batéria 
zriedkakedy zmrzne, avšak elektrolyt vo vybitej batérii môže 
zmrznúť pri -9° C. Pokiaľ existuje podozrenie, že by batéria 
mohla byť zamrznutá, je nutné ju pred nabíjaním nechať 
úplne roztopiť. 

• Pri nabíjaní batérií nikdy neseďte s nabíjačkou v lone 
• Plášť nabíjačky sa stane v priebehu normálnej prevádzky 

horúcim. 
• Nabíjačku nedemontujte , nechávajte si ju opraviť výhradne 

u výrobcu . Nesprávna následná montáž môže mať za 
následok riziko zásahu elektrickým prúdom alebo riziko 
požiaru. 

• Pre zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom odpojte 
nabíjačku zo zásuvky pred zahájením akejkoľvek údržby 
alebo čistenia. Vypnutím ovládacích prvkov sa riziko zníži. 

• Nikdy nefajčite v blízkosti nabíjačky či batérie a chráňte ju 
pred iskrami a plameňom. 

• Nikdy nenabíjajte batérie vo vonkajšom prostredí. 
• V priestore, v ktorom nabíjate batérie, doporučujeme 

používať detektor dymu.
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 NEBEZPEČENSTVO! 
 

 

6.3 Dojazd Vášho vozíka:

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nabíjačka batérií
Externá nabíjačka je určená na nabíjanie dvoch 12V batérií 
gélového typu zapojených do série (= 24 V).

Nabíjačky majú charakteristiky, ktoré bránia vzniku 
nebezpečenstva alebo nehody v dôsledku pripojenia 
batérií nesprávnym spôsobom, prehriatia spôsobeného 
chybovými stavmi alebo pokusom 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. 

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.

Informácie pre konkrétne krajiny: UK 

Trojkolíková sieťová zástrčka pre použiie vo Veľkej Británii 
obsahuje výmennú poistku. Hodnota tejto poistky je 
uvedená na štítku nabíjačky.

• Rovnako ako u všetkých elektrických zariadení so sieťovým 
napájaním vždy nahraďte vypálené poistky poistkami 
rovnakej veľkosti a typu, ako je špecifikované. 

• Osadenie iných poistiek môže spôsobiť zvýšené riziko, 
poškodenie nabíjačky alebo nesprávne fungovanie 
nabíjačky.

Údaje o spotrebe energie (maximálny rozsah) nájdete 
v špecifikačných tabuľkách na zadnej strane tejto 
príručky. 

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 rozbiehanie a zastavovanie pri jazde. 
• Dojazd tiež môžu ovplyvniť hrubé koberce doma. 
• Použiie 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 životného štýlu väčšiny zákazníkov.
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6.4 Záruka na batérie:

6.5 
         

          

          
 

        

 NEBEZPEČENSTVO! 
• Nevymieňajte ani nerobte servis batérií bez dozoru 

vyškoleného odborného personálu.
 

6.6 Odpojenie batérií pri leteckej preprave

•  Povoľte dva krídlové šrouby pod prednou časťou rámu sedadla, 
ktoré spájajú rám sedadla s rozhraním modulu sedadla, 

             
          

(Obr.6.2).
• Vyklopte rám sedadla dozadu      (Obr.6.3).
• Než sedadlo pustíte, uistite sa, že je zaistené v požadovanej 

polohe
             

  (Obr.6.4.1  -  A). Musíte sa ubezpečiť, že červená 
výstuž sedadla je úplne zaistená na čape.

         
         

•       Zdvihnite veko skrinky na batérie,(Obr. 6.4.1 - B).
• Odpojte 2-pólové Andersonove konektory od každej batérie          

(Obr.6.5).

Obr. 6.5

Obr. 6.2

Obr. 6.4.2

Obr. 6.4.1

Obr. 6.3

A

A

B

FWD RWD

MWD

B

Záruky na batérie sa poskytujú v dĺžke trvania udané 
výrobcom . Väčšina týchto záruk však obsahuje ustanovenie o 
opotrebovaní, a pokiaľ pri správnom používaní dôjde k 
opotrebovaniu batérie počas 6 mesiacov, nedostanete na 
základe záruky žiadnu náhradu.

Výmena batérií
Invalidný vozík používa dve nerozlievateľné „suché“ gélové 
batérie veľkosti 12V, ktoré sú úplne utesnené a nevyžadujú 
žiadnu údržbu.

Výmena a servis batérií musia byť robené odborným 
pracovníkom. 

V prípade závady batérií kontaktujte vášho miestneho 
predajcu.

Batérie sú umiestnené vo vnútri pohonnej jednotky, ktorá je 
umiestnená pod plášťom na batérie.

Odpojenie batérií na elektrických vozíkoch s pohonom stredných 
kolies:

Pri opätovnom pripájaní batérií použite vyššie uvedený postup v 
obrátenom poradí.
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Povoľte  dva krídlové  šrouby  pod strednou  časťou  rámu 
sedadla , ktoré  spájajú  rám sedadla  s rozhraním  modulu 
sedenia (krok 1), a uvoľnite páku (krok 2) 

   (Obr.6.6.1
 

- 6.6.3).
• Vyklopte rám sedadla dozadu

      (Obr.6.3).
• Pred rozbehnutím vozíka skontrolujte, či sedadlo bezpečne 

drží v zaistenej polohe               
  (Obr.6.7 Predný náhon - Obr.6.8 

Zadný
 

náhon
 

-
 

Obr.6.9 Hybrid).
• 

  Keď je zaistený  (Obr .6.4.2 - A),      nadvihnite  veko skrinky  na 
batérie ,

 
( Obr . 6.4.2 - B). Musíte  sa ubezpečiť , že červená 

výstuž sedadla je úplne zaistená na čape.
           

     • Odpojte šedý kolík 2 konektorov Andersen od každej batérie 
         

(Obr.6.5).

       

 VAROVANIE:

 

 

Obr. 6.6.1

1

2

Obr. 6.6.2

Obr. 6.6.3

1

1

2

2

FWD

RWD

HWD

Odpojenie batérií na elektrických vozíkoch s pohonom 
predných, zadných kolies a hybridným pohonom:

Pri opätovnom pripájaní batérií použite vyššie uvedený postup 
v obrátenom poradí.

Po demontáži batérií môže dôjsť k zmene ťažiska. Invalidný 
vozík bez batérií sa môže prevrátiť dozadu. Spoločnosť Sunrise 
doporučuje:
•  Umiestniť za invalidný vozík podperu pre jeho zaistenie. 

Môže to byť skriňa, kreslo apod. 
•  Najskôr mierne nadvihnite batériu a skontrolujte vplyv 

odstránenia jej hmotnosti.
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Obr. 6.7 FWD

RWD

HWD

Obr. 6.8

. 6.9

Po demontáži batérií môže dôjsť k zmene ťažiska. Invalidný 
vozík bez batérií sa môže prevrátiť dozadu. Spoločnosť Sunrise 
doporučuje: 

•  Umiestniť za invalidný vozík podperu pre jeho zaistenie. 
Môže to byť skriňa, kreslo apod. 
•  Najskôr mierne nadvihnite batériu a skontrolujte vplyv 
odstránenia jej hmotnosti.
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7.0 Preprava

7.1 Preprava invalidného vozíka vo vozidle

  NEBEZPEČENSTVO!

 

 

 

(Obr. 7.1).

 POZOR!
 

 

Tento vozík bol s úspechom podrobený crash testu podľa:     
ISO 7176-19:2008, použitie zádržného systému.
•

 
Použite 6-bodový pás ak 4-bodový systém nie je 
dimenzovaný na hmotnosť invalidného vozíka (2 vpredu a 4 
vzadu), ktorý zodpovedá požiadavkám na vozík: ISO 10542-1 
(medzinárodne).  Štandardné popruhy sú testované na 
hmotnosť užívateľa do 85kg.

• Odporúča sa používať 4-bodový zadržiavací systém
popruhov dimenzovaných na celkovú hmotnosť 
invalidného vozíka vrátane všetkých doplnkov    (systém 
Heavy Duty) - 2 vpredu, 2 vzadu (Obr.7.2 a 7.3) ktoré 
spĺňajú normu ISO 10542-1 (medzinárodne).

POZNÁMKA: Používajte WTORS v súlade s      
WTORS #1 podľa inštrukcií výrobcu.

Názvoslovie:
1) WTORS: Wheelchair Tie-down Occupant Restraint 

System (upínací zádržný systém užívateľa invalidného 
vozíka) (Obr. 7.2 - 7.3).

Obr. 7.1

40
°

300 25°25°

1

60
°

45°

30°

10° 10°300

1

Obr. 7.2

Obr. 7.3

Predné zaisťovacie body

Zadné zaisťovacie body

Nastupovanie a vystupovanie z vozidla

•  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 použiie vo vozidlách a 
spĺňa požiadavky na prepravu čelom k smere jazdy a na 
ochranu hlavy pri kolíziách. Invalidný vozík nebol testovaný 
na prepravu vo vozidle v iných polohách 

•  Okolo invalidného vozíka musí byť dostatočný priestor 
umožňujúci voľný prístup pre 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
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• Invalidný vozík môže byť zaistený pomocou upínacích 
bodov na ráme invalidného vozíka

           
     (Obr. 7.5). 

•
             

    Upínacie body (2 vpredu, 2 vzadu) sú označené upínacím 
symbolom

 
(Obr.

 
7.4). Najskôr namontujte predné 

popruhy, potom zadné. Napnite pásy a zaistite invalidný 
vozík. Invalidný vozík nesmie byť zaisťovaný za 
príslušenstvo (závesy, područky, konzoly proti 
prevráteniu atď.).

    
           

         
      

          
        

        
  

          
         

         
   

Obr. 7.4

Obr. 7.5

A    Predné upínacie body.

B    Zadné upínacie body.

C  Smer jazdy.

C

B

A

A

B
Q500 M

C

B

A

B

A

C

A

A

B

B

C

A

A

B

B

Q500 F

Q500 R

Q500 H

•  Kotviace body alebo upevňovacie prvky pre použitie vo 
vozidle ani konštrukčné prvky alebo súčasti rámu sa 
nesmú nijako 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.
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Obr. 7.6

Obr. 7.7

Obr. 7.8

Obr. 7.9

1 mm
Voliteľné , 
max 3 mm

8mm

2 mm

7.2 Použitie kotviaceho systému Dahl 

  POZOR!

Na inštaláciu kotviacej dosky použite súpravu Dahl #501798

1.

 

Na poistnú dosku namontujte 8 mm rozperu (Obr. 7.6).

3. Vložte päť skrutiek cez zaisťovaciu dosku, povinnú 
rozperu 8 mm a vybrané voliteľné rozpery (na obrázku 
sivou farbou). (Obr. 7.8).

  VAROVANIE!
Nepoužívajte iné skrutky, ako sú skrutky dodané od 
spoločnosti Dahl Engineering (časť #502800 čo je kvalita 14.9 
s veľkosťou kľúča Torx 27). Štandardné skrutky nebudú v 
prípade kolízie dostatočne pevné.

4. Namontujte päť skrutiek spolu s dištančnými 
podložkami a blokovacou doskou na spodnej strane 
skrinky podvozku (Obr. 7.9).

2. Na dosiahnutie požadovanej hrúbky použite viac 
rozperiek, napríklad pokiaľ ide o hmotnosť užívateľa a 
tlak v pneumatikách.

       Pod uzamykaciu stanicu je možné namontovať ďalšie 
rozpery (Obr. 7.7).  Aby ste zarovnali výšku zámkovej 
dosky pod invalidným vozíkom s kotviacou stanicou, 
vložte medzi stanicu a podlahu vozidla rozpery, aby sa 
kotviaca stanica vysunula.

Inštaláciu by mal vykonávať alebo na ňu dohliadať technik. 
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Povinné
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x5

x5

Obr. 7.10

Obr. 7.11

Obr. 7.12

Obr. 7.13

5. Označte, kde sa majú skrutky rezať. (Obr. 7.10).

6. Odskrutkujte skrutky spolu s dištančnými vložkami (Obr. 7.11).

7. Odrežte skrutku tam, kde je značka (Obr. 7.12).  
            

             
             

            
         

   

8. Aplikujte Loctite 222 (alebo podobný produkt) na skrutku    
(Obr. 7.13).

Je veľmi 
dôležité, aby technik skontroloval správnosť dĺžky skrutiek. Ak sú 
skrutky príliš krátke na to, aby dosiahli cez všetky závity - nebudú 
mať silu na to, aby uniesli potrebné zaťaženie. Ak sú skrutky príliš 
dlhé, môžu sa poškodiť batérie alebo iné súčasti invalidného vozíka. 
Ak je to potrebné, vymeňte ich za dlhšie skrutky alebo ich skráťte.
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9. Pripevnite päť skrutiek k plastovej podložke / podložkám (aby 
sa zabránilo kontaktu batérií s maticami) a poistnej doske na 
spodnej strane skrinky podvozku. Uťahovací moment: 16-18 Nm/
13.3 lb.ft (Obr. 7.14).

C

A

F

B

D E

Obr. 7.14

Obr. 7.1510. Konečnú kontrolu vykonajte pripojením invalidného vozíka ku 
kotviacej stanici. Skontrolujte, či je bezpečne zaistený, a 
ubezpečte sa, že všetky spôsoby uvoľnenia fungujú podľa 
určenia (obr. 7.15).

 

(A)  Uvoľňovacie tlačidlo.
(B)  Páka ručného ovládania.
(C)  Núdzové odblokovanie.
(D)  Červené LED svetlo.
(E)  Zelené LED svetlo.
(F)  Zaisťovacia doska.
(G)  Zaisťovací čap.

1. Manévrujte s invalidným vozíkom pomaly a rovnomerne cez 
kotviacu stanicu. Zaisťovacia doska pod invalidným vozíkom 
pomáha naviesť invalidný vozík na miesto v kotviacej stanici. 
Keď je zaisťovacia doska úplne zasunutá v kotviacej stanici, 
poistná doska sa automaticky zaistí pomocou pružinového 
zaisťovacieho čapu.

 

2. Kotviaca stanica je vybavená ovládacím spínačom, ktorý 
indikuje, či je poistná doska v kotviacej stanici správne 
zaistená. Akonáhle sa zaisťovacia doska dostane do kontaktu 
s poistným čapom, zaznie výstražný tón (vysoké pípnutie) a 
červená kontrolka / dióda (LED) na ovládacom paneli sa 
rozsvieti, až kým zaisťovacia doska nie je úplne zapojená 
alebo keď je invalidný vozík odstránený z kotviacej stanice.

 

3. Keď je invalidný vozík správne zaistený, výstražný tón 
prestane, červená kontrolka na ovládacom paneli zhasne a 
rozsvieti sa zelená dióda (LED). 

4. Nezabudnite sa pred jazdou pripútať.

 
1. Keď sa vozidlo zastaví, vyberte bezpečnostný pás.

 
2. Odomknutie začnite tým, že pohnete invalidným vozíkom 

dopredu, aby ste uvoľnili tlak na zaisťovací kolík, a potom 
stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo na ovládacom paneli. 
Zaisťovací kolík sa bude spúšťať / uvoľňovať po dobu cca. 5 
sekúnd, po uplynutí ktorých sa zaisťovací čap automaticky 
znova zablokuje / aktivuje. Nepokúšajte sa vycúvať z kotviacej 
stanice, kým sa na riadiacej jednotke nerozsvieti červená LED, 
ktorá označuje odomknutú polohu.

 

         
            
          

          
        

            
         

VAROVANIE!   Pokus o cúvanie pred rozsvietením červenej LED 
bude mať za následok zablokovanie blokovacieho mechanizmu 
kotviacej stanice, čo znemožňuje cúvanie. Ak sa to stane, 
zopakujte vyššie uvedený postup odblokovania.
3. Počas tejto 5-sekundovej doby premiestnite invalidný 

vozík z kotviacej stanice. 

1. V prípade výpadku elektrickej energie sa na prednom okraji 
kotviacej stanice nachádza manuálne núdzové odblokovanie. 
Posuňte invalidný vozík dopredu, aby sa uvoľnil tlak na 
poistný kolík, stlačte červenú uvoľňovaciu páku na jednu 
stranu a podržte ju tam, kým invalidný vozík cúva z kotviacej 
stanice.

 

2. Môže byť tiež namontované (ako príslušenstvo) káblom 
ovládaná páka ručného ovládania. Červená uvoľňovacia páka 
musí byť zatlačená na jednu stranu a mala by tam byť držaná, 
kým sa invalidný vozík pohybuje.

 

3. Ak opísané postupy manuálneho odblokovania zlyhajú, 
ku každej kotviacej stanici je dodávaný "nástroj" na 
núdzové odblokovanie z červeného plastu. 

 

Opačný postup pri výmene batérií nájdete v časti 6.6 
tejto príručky.

Ak poistná doska nie je správne zaistená, zaznie 
výstražný tón.

G

Upevnenie invalidného vozíka v kotviacej stanici:
Pri vstupe do vozidla sa uistite, či sa opierky nôh nedotýkajú 
rampy alebo kotviacej stanice.

Uvoľnenie z kotvenia

Manuálne odblokovanie v prípade elektrickej poruchy

Pohybujte invalidným vozíkom dopredu, aby sa uvoľnil tlak na 
zaisťovací čap, a umiestnite nástroj na núdzové odblokovanie do 
medzery medzi blokovacou doskou a kotviacou stanicou. 
Zatlačte uvoľňovací nástroj dopredu, kým nebude aretačný kolík 
zatlačený nadol - potom je možné invalidný vozík vytočiť späť z 
kotviacej stanice.

Prečítajte si tiež pokyny spoločnosti Dahl 
Engineering týkajúce sa inštalácie, používania a 
údržby
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  NEBEZPEČENSTVO! 

 

 

 
 

 

 

 
 

  NEBEZPEČENSTVO! 

 

 

 

(Obr. 7.16). 

 

 
ISO 

7176-19:2008 alebo SAE J2249.

  NEBEZPEČENSTVO!
• Zadržiavacie pásy by mali byť v úplnom kontakte s 

ramenom, hrudníkom a panvou a panvové pásy by mali byť 
umiestnené nízko na panve v blízkosti spojenia stehna a 
brucha (spĺňajú požiadavky uvedené v ISO 7176-19:2008).

• Panvový zadržiavací pás sa musí nosiť nízko cez prednú 
časť panvy, aby sa uhol panvového pásu pohyboval v 
preferovanej oblasti od 30 ° do 75 ° k horizontále.

 

• Je žiaduci strmší (väčší) uhol v preferovanej zóne, t. j. bližšie, 
ale nikdy nepresahujúci 75 ° stupňov (Obr. 7.17). 
i. Zadný zadržiavací pás hornej časti trupu musí sedieť cez 

rameno a cez hrudník, ako je to znázornené (Obr. 7.17). 
Zádržné pásy musia byť nastavené čo najtesnejšie v súlade s 
pohodlím používateľa.

 

• Popruhy zadržiavacieho pásu sa nesmú pri používaní krútiť.
 

 

 

Obr. 7.16
30°

75°

55°

100 mm
Obr. 7.17

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 uznává, 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.

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

•   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 užívateľ 
prepravovaný. 

•  Pokiaľ sa používajú: Naklonené opierky  chrbta je treba 
vrátiť do zvislej polohy. 

•  Pokiaľ sa používajú: Zdvíhacie prvky sedadla musia byť v 
najnižšej polohe. 

•  Pokiaľ sa používajú: Ručné brzdy musia byť pevne 
zabrzdené.

Pokyny pre použitie zádržného systému vo vozidle

•  Použite 3bodový zádržný systém na zaistenie 
užívateľa. 

• Je treba používať bezpečnostné pásy, pridržiavajúce 
užívateľa v oblasti panvy aj trupu 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 
komponentami invalidného vozíka, ako je područka 
alebo kolesá, 

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

•  Fixačné opory (fixačné pásy a popruhy) by nemali byť 
použité alebo by sa na ne nemalo spoliehať ako na 
bezpečnostnú pomôcku v idúcom vozidle, pokiaľ nie je 
výslovne deklarované, že spĺňajú požiadavky normy 

Umiestnenie zadržiavacieho systému pre cestujúcich

• Pri používaní  zádržného  systému  dávajte  pozor  na správnu 
polohu  zámku  bezpečnostného  pásu , aby  uvoľňovacie 
tlačítko  nebolo  pri  náraze  v  kontakte  so  súčasťami 
invalidného vozíka.
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30°

75°

55°

100 mm

10-60mm 10-60mm

Obr. 7.18

7.4 Špeciálne požiadavky na prepravu

 

 

 

 

 

 

  VAROVANIE!

 

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 
súčasťou 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 pohodliu, ktoré pri 
usadení v invalidnom vozíku má. Za takých okolností by sme 
vám doporučili, aby Vaši ošetrovatelia a príslušné kompetentné 
osoby zhodnotili riziko.

Iba na použitie s kotviacim systémom Dahl (Obr. 7.18)

Pri použití invalidného vozíka s kotviacim systémom Dahl by 
mali byť podlahové kotviace body pre zadržiavanie osôb 
umiestnené na vonkajšej strane kolies 10-60 mm na každej 
strane.

Používanie invalidného vozíka vo vlaku. 

Skôr než 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 10) 

•  Prekážky alebo prahy nesmú prekročiť maximálnu možnú 
schopnosť invalidného vozíka prekonávať obrubníky. (Viz 
časť 10)

Väčšina železničných spoločností vám po predchádzajúcej 
dohode poskytne asistenciu. Doporučujeme mať k dispozícií 
návod na obsluhu pri plánovaní cesty a kontakte so 
železničnou spoločnosťou.

Pokiaľ je vo voliteľnej výbave vozíka, pri jazde na lodi alebo 
vo vlaku aktivujte jazdný profil bez aktivovaného systému 
GYRO. Neustály pohyb lodi alebo vlaku ruší systém GYRO a 
negaívne ovplyvňuje jazdné vlastnosti invalidného vozíka.
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7.5 Všeobecné varovania pri preprave

  VAROVANIE!
 

 

A.
 

Demontujte sedadlo (& Sedací systém).
B.

 
Demontujte opierky nôh (& Sedací systém).

C.
 

Demontujte područky (& Sedací systém).
D.

 
Chrbtovú opierku sklopte dolu  (& Sedací systém).

 

 

 

 

 

 

 

("Sedací systém") a návod na obsluhu riadiacej 
jednotky ("Riadiaca jednotka") vozte so sebou. 
Prepravcu bude treba zoznámiť s nasledujúcimi 
odstavcami:

 
 

 & Ovládač.

 

      

 

      

 

    

 

        
 

Preprava invalidného vozíka ako batožiny. 
Súčasti invalidného vozíka, ktoré je možné ľahko demontovať, 
by mali byť počas prepravy vozíka odobraté. Tieto súčasti 
bezpečne uložte. Napr.

• Zaistite , aby boli všetky odnímateľné súčasti upevnené k 
Vašej pomôcke na zaistenie 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 a batérie spĺňajú 
predpisy IATA. 

•  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 10. 

•  Informácie o batériách použitých v invalidnom vozíku 
nájdete v kapitole 6.

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

•  Tento návod na obsluhu, návod na obsluhu sedacieho 
systému 

i.  Tlačenie invalidného vozíka (kapitola 5.8). 
ii. Ako zaistiť/odistiť ovládač:

     iii. Ako odpojiť batérie, (odstavec 6.7). 
     iv. Ako odpojiť pohon, (odstavec 5.8). 

•  Preprava invalidného vozíku (kapitola 7.0). 
•  Pri strednedlhom a dlhodobom skladovaní postupujte 
podľa pokynov (kapitola 8.5).

•  Kotviace body alebo upevňovacie prvky pre použitie vo 
vozidle ani konštrukčné prvky alebo súčasti rámu sa 
nesmú bez predchádzajúcej porady so spoločnosťou 
Sunrise Medical nijako 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.
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8.0 Údržba a čistenie

   POZOR!

8.1 Údržba

    VAROVANIE!
 

M4 3.0 Nm
M5 5.9 Nm
M6 10  Nm
M8 25  Nm

M10 48  Nm
M12 84  Nm

Poznámka:  Bude nutné použiť momentový kľúč.
 

 

 

 

  VAROVANIE!
          

       
  

         
         

    
            

    
        

          
      

 
 

 

 
 

 

 
 

Životnosť invalidného vozíka závisí na dobre robenej 
údržbe. 
Informácie o konkrétnych nastaveniach, údržbe alebo 
opravách vám poskytne autorizovaný predajca 
Sunrise. Predajcovi vždy poskytnite model, rok výroby 
a identifikačné číslo uvedené na identifikačnom štítku 
invalidného vozíka.

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 lékarske servisné centrum 
Sunrise nájdete na vnútornej strane prednej obálky tejto 
príručky. Národné a medzinárodné webové stránky sú 
uvedené na zadnej obálke.

•  Voľné upevňovacie prvky musia byť znovu utiahnuté 
podľa pokynov na inštaláciu. V tabuľke nižšie (pokiaľ 
nie je uvedené inak) nájdete potrebné uťahovacie 
momenty.

Sprievodca nastavením uťahovacieho momentu

•  Hrudné popruhy musia byť vymenené pri nájdení 
prvých známok poškodenia alebo nadmerného 
opotrebovania. 

•  Pokiaľ nájdete prasknutú alebo uvoľnenú súčasť, ihneď 
prestaňte popruh používať a kontaktujte 
autorizovaného dodávateľa spoločnosti Sunrise 
Medical so 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.

•  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, čo 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 maíc alebo maíc/
svorníkov zaistených tekutou závlačkou, musia 
byť na závit nových spájacích prvkov nanesená 
vhodná tekutá závlačka.

Každodenná kontrola 
Denne pred jazdou robte kontrolu popísanú v kapitole 5.1.

Weekly checks 
Perform the weekly check routine before driving as described 
below.
Kontrola parkovacej brzdy: 

Túto skúšku je treba urobiť na rovnej podlahe s voľným 
priestorom 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 počuť zapadnutie 
parkovacej brzdy (cvaknuie) v priebehu niekoľkých sekúnd. 
•  Opakujte skúšku ešte najmenej trikrát a zatlačte pritom 
joystick dozadu, doľava a doprava.

Kontrola konektorov a káblov:

• Skontrolujte, či všetky konektory bezpečne lícujú. 
•  Skontrolujte stav všekýtch káblov a konektorov, či nie sú 
poškodené.
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Kontrola ovládača:
 

 

 

 

 

 

  VAROVANIE!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Údržba pneumatík a tlak v pneumatikách

8.2.1 Tlak v pneumatikách

 POZOR!

 
NEBEZPEČENSTVO!  

 

8.2.2 Opotrebovanie pneumatík

(Obr.8.1).

Obr. 8.1

•  Skontrolujte  tenký  kaučukový  ochranný  kryt  okolo  drieku 
joysticku, či nie je poškodený  alebo popraskaný . Ochranný 
kryt iba prehliadnite a nemanipulujte s ním. 

•  Zaistite , aby  boli  všetky  komponenty  systému  ovládania 
bezpečne  namontované . Nedoťahujte  žiadne  poistné 
šrouby nadmerne.

Kontrola ovládacích prvkov:
•  Vypnite ručné ovládanie – Blikajú kontrolky? Znamená to, 

že došlo k závade na elektronickom systéme. Základné 
odhaľovanie a odstraňovanie závad je popísané v kapitole 
9. 

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

•  Skúste ísť s vozíkom pri zvýšenej polohe sedadla a 
skontrolujte, či funguje režim ‘pomalého pohybu’, ktorý 
vozík spomalí. 

•  Skúste ísť s vozíkom vo všetkých profiloch jazdy a 
skontrolujte, či sa vozík chová ako predtým.

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

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

• Je treba nechať urobiť úplnú prehliadku, 
bezpečnostnú kontrolu a servis u 
autorizovaného dodávateľa Sunrise Medical 
najmenej jedenkrát za rok. 

•  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. 

•  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.

Mesačné kontroly
Raz mesačne pred jazdou robte kontrolu popísanú nižšie.
•  Raz mesačne skontrolujte opotrebovanie všetkých 

upevňovacích prvkov, uvoľnené šrouby alebo prasknuté 
súčasti. 

•  Raz mesačne skontrolujte všetky popruhy, či nie sú 
rozstrapené, nie sú roztrhnuté švy alebo nevykazujú iné 
známky nadmerného opotrebovania. Pokiaľ nájdete 
akékoľvek poškodenie, ďalej ho nepoužívajte.

Pokiaľ sú na Vašom vozíku pneumatiky nahustené vzduchom , 
je treba pravidelne kontrolovať tlak vzduchu a či pneumatiky 
nejavia známky opotrebovania. Maximálne hodnoty tlaku v 
pneumatikách sú uvedené v kapitole 8.3. Pokiaľ máte 
pochybnosti, prečítajte si údaje na boku pneumatiky. 

POZNÁMKA: Je treba, aby boli obe hnacie kolesá nahustené na 
rovnaký tlak, a to isté platí aj pre zadné kolesá. Použitie pumpy 
predstavuje najbezpečnejší spôsob hustenia pneumatík 
invalidného vozíka a tlak je možné kontrolovať štandardným 
tlakomerom pre motorové vozidlá.

Nehustite pneumatiky nad maximálny prípustný tlak.

Pri kontrole opotrebovania pneumatík sa pozerajte na 
významné známky odrenia, prerezanie a zníženú vzorku na 
pneumatike. Pneumatiky je treba vymeniť, pokiaľ nemajú 
vzorku po celej ploce, 
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8.2.3 Oprava pneumatiky hnacieho kolesa

  VAROVANIE!

          
  

    (ObrPrezrite si obrázky .  8.2  -  8.10).
    
                       

  
             

 
            
               

          
            

    
            
          
           
            
         
        
 

              

            
      
            
                

        
            
           

     
           
             

        
           

      

3mm

Obr. 8.2

Obr. 8.3

Obr. 8.4

Obr. 8.5

Obr. 8.6

Postup odstránenia kolesa/pneumatiky

Pred vykonaním tohto postupu sa uistite, že je ovládač 
invalidného vozíka vypnutý.

• Stiahnite farebný krúžok. 
• Použite 16mm maticu na kolesá (AF) na povolenie 3 čapov s 
vnútorným šesťhranom (Obr. 8.2). 
• Nadvihnite základňu / priehradku na batérií a podoprite ju 
blokmi. (Obr. 8.3). 
• Odstráňte tri šrouby a odoberte koleso z hlavy kolesa. 
• Odstráňte čiapočku ventilu a nechajte vzduch vyfúknuť z 
pneumatiky tým, že jemne zatlačíte driek ventilu s malým 
šroubovákom, (Obr. 8.4).
• Je tu 6 šroubov na uchytenie ráfika, ktoré je nutné povoľovať 

a doťahovať v uvedenom poradí (Obr. 8.5). 
• Na uvoľnenie/dotiahnutie šroubov použite imbusový kľúč 5,0 

mm. (Obr. 8.5) . 
• Zdvihnite vnútorný ráfik zo steny pneumatiky (Obr. 8.6). 
• Zdvihnite pneumatiku a dušu z vonkajška ráfika, (Obr. 8. 7). 
• Jemne držte dušu priamo za ventilom. 
• Opatrne vytiahnite dušu z pneumatiky (Obr. 8.8). 
• Pred opätovnou montážou skontrolujte, či sú všetky diely 

čisté, (Obr. 8.9).
Opätovné nasadenie

• Umiestnite dušu do pneumatiky a na vonkajšok ráfika. 
• Zarovnajte ventil s výrezom na ráfiku. 
• Umiestnite ventil smerom von. 
• Umiestnite vnútorný ráfik cez pneumatiku, dušu a vonkajší 

ráfik. 
• Umiestnite výrez tak, aby lícoval s ventilom vyrovnajte ho s 

výrezom vo vonkajšom ráfiku, (Obr. 8.10). 
• Skontrolujte či ventily lícujú s výrezmi na oboch ráfikoch. 
• Dotiahnite šrouby v poradí uvedenom na obr. 8.5 a dávajte 

pozor, aby ste neprepichli dušu. 
• Pomaly nafúknite na tlak uvedený v časti 8.1.1. 
• Koleso opäť nasaďte na hriadeľ motora a bezpečne ho 

upevnite 3 šroubami na krútiaci moment 34 Nm.
Pre plné pneumatiky bez duše je postup rovnaký, iba 
odpadajú odkazy na dušu a ventil.
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 VAROVANIE!

Obr. 8.7 Obr. 8.8

Obr. 8.9 Obr. 8.10

Obr. 8.12

Obr. 8.11
8.2.4 Demontáž riadiacich kolies (základňa M) (Obr. 8.11). 

• Maticovým/nástrčkovým kľúčom 17,0 mm vyšroubujte 
šroub z osy. 
• Vyšroubujte maticu. 

Demontáž riadiacich kolies (základňa F/R) (Obr. 8.12) 

• Kľúčom 13,0 mm a imbusovým kľúčom 5 mm uvoľnite 
šrouby. 
• Vyšroubujte oba šrouby 

Opätovné nasadenie:  Pri opätovnom nasadzovaní sa 
nepokúšajte pretlačiť šroub skrz. Jemne pohybujte kolesom 
dopredu a dozadu, až kým šrouby prekĺznu skrz, a potom ich 
utiahnite momentom 14 Nm.

Pri  opätovnom  nasadení  použite  vždy 
novú samoistiacu maticu.
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Denne*

M
esačne

*

*

Čistenie poťahov invalidného vozíka & Sedací systém *

*

*

8.3 Údržba kolies a pneumatík

Max. tlak v pneumatikách
6” Q500 M
9” (2.80/2.50-4) Q500 F

Q500 R
Q500 H

2.4 bar max. 35 PSI

10” (3.00-4) Q500 F
Q500 R

2.4 bar max. 35 PSI

13” (2.50-8) Q500 M
Q500 F
Q500 R
Q500 H

2.4 bar max. 35 PSI max.

14” (3.00-8) Q500 F
Q500 R
Q500 H

3.5 bar max. 50 PSI max.

4” Q500 H Plné kolesá (Zadné otočné)

  NEBEZPEČENSTVO! 
 
 
 

Plán údržby a kontrol

Týždenne

Raz ročne

Denne robte kontrolu popísanú v kapitole 5.1.

Raz týždenne robte kontrolu popísanú v kapitole 8.1.

Rutinné mesačné kontroly, sú popísané v kapitole 8.1

Je potrebné, aby celkovú kontrolu, kontrolu bezpečnosti a servis robil autorizovaný 
predajca spoločnosti Sunrise Medical.

Aby bola zaistená správna funkčnosť invalidného vozíka, jeho pneumatiky musia byť nahustené na správny tlak. Správny tlak 
pneumatiky je vyznačený na boku pneumatiky. Podhustené pneumatiky negaívne ovplyvňujú výkon invalidného vozíka. Pohyb 
vozíka bude vyžadovať viac energie a batérie sa budú rýchlejšie vybíjať. Okrem toho podhustené pneumatiky podliehajú 
zvýšenému opotrebovaniu. Pri kontrole opotrebovania pneumaík sa pozerajte na významné známky odrenia, prerezanie a 
zníženú vzorku na pneumatike. Pneumatiky je treba vymeniť, pokiaľ nemajú vzorku po celej ploche.

Predné kolieska

Poháňacie kolesá Max. tlak v pneumatikách

Plné kolesá

•  Nehustite pneumatiky na maximálny prípustný tlak. 
•  Nikdy nepoužívajte kompresor na benzinových pumpách. 
•  Pred opravou sa pneumatiky musia najprv úplne vyfúknuť!
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8.4 Údržba svetiel:

  NEBEZPEČENSTVO! 

  POZOR!

 

 

8.5 Čistenie a dezinfekcia

  POZOR!
Make sure that you dry all parts of your wheelchair if it 
becomes wet or damp after cleaning or if it is used in a wet or 
damp atmosphere.

  NEBEZPEČENSTVO!

  POZOR!

 

 

 

  VAROVANIE!

 

 

Čistenie ovládacích prvkov: & Ovládač  

  
NEBEZPEČENSTVO!

Dôležité upozornenie: Pokiaľ invalidný vozík používa viac 
než jedna osoba, starostlivo dodržiavajte pokyny na čistenie 
a dezinfekciu, aby nedochádzalo k prenosu infekcie.

            
       
        

8.6 Strednedlhé až dlhodobé skladovanie:

         
   
    

  VAROVANIE!
    

 
       
      
     
    
         

    

         
         

   

Údržba  svetiel  a indikátorov  je  kritická  úloha  z hľadiska 
bezpečnosti . Ak  dôjde  k  závade  svetla  alebo  systému 
kontroliek , kontaktujte  autorizovaného  predajcu  Sunrise 
Medical. 
Všetky  svetlá  a kontrolky   sú  moderné  nízkoenergetické 
bezúdržbové  LED jednotky . Nepoužívajú  sa žiadne  žiarovky . 
Vysoká  spoľahlivosť , ktorá  je  týmto  jednotkám  vlastná , 
znamená , že  je  extrémne  nepravdepodobné , že  by  pri 
normálnom používaní zlyhali. Pokiaľ by došlo k ich zlyhaniu (čo 
by  sa  mohlo  stať  v dôsledku  nárazu ), poškodené  svetlo  s 
príslušenstvom  musí  byť  vymenené  celé . Jednotlivé  LEDky 
nemožno nahrádzať.

•  Doporučujeme používať iba originálne náhradné diely 
Sunrise Medical. 

•  Majte na pamäti, že všetky obvody svetiel majú elektronickú 
ochranu. V prípade skratu bude prúd obmedzený na 
bezpečnú úroveň. Po odstránení závady sa systém 
automaticky resetuje.

Vozík je treba utierať jedenkrát za týždeň mierne 
navlhčenou, nie mokrou, utierkou 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.

Hygienické opatrenia pre použitý vozík: 
Skôr než bude invalidný vozík používať iná osoba než pôvodný 
majiteľ, je treba ho starostlivo pripraviť. Všetky povrchy, ktoré 
prichádzajú do styku s užívateľom, je nutné ošetriť 
dezinfekčným sprejom. K čisteniu použite vhodný dezinfekčný 
prostriedok na alkoholovej báze určený pre lekárske výrobky a 
zariadenia. Dodržujte pokyny výrobcu dezinfekčného 
prostriedku, ktorý používate.

•   Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá, brúsne 
prostriedky, syntetické saponáty, voskové 
leštenky alebo aerosóly. 

•  Je však možné použiť dezinfekčné prostriedky k 
riedeniu, ktoré uvádza ich výrobca. 

•  Povrchy dôkladne zotrite čistou vodou a 
starostlivo osušte.

•  Vždy si prečítajte štítok o všetkých čisiacich 
prostriedkoch na komerčné použitie alebo pre 
domácnosť. 

•  Vždy starostlivo dodržiavajte pokyny.

Pokiaľ dôjde ku znečisteniu ovládacích prvkov Vášho vozíka, 
je možné ich očistiť utierkou navlhčenou v zriedenom 
dezinfekčnom prostriedku.

Pri dlhodobom skladovaní invalidného vozíka (dlhším než 
jeden týždeň) dodržiavajte tieto jednoduché pokyny: 
•  Úplne nabite vozík aspoň  24 hodín. 
•  Odpojte nabíjačku. 
•  Odpojte batérie.

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.



41Q500 M/F/R/H   Rev.E

SL
O

V
EN

SK
Y

9.0 Likvidácia

Pb

Nižšie uvedené symboly znamenajú, že v súlade s miestnymi zákonmi nemožno 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. 

Predým, než dohodnete likvidáciu výrobku v súlade s vyššie uvedenými doporučeniami a národnými požiadavkami, uistite sa, že ste 
zákonným vlastníkom výrobku.

V nasledujúcej kapitole je popis materiálov použitých na invalidnom vozíku z hľadiska likvidácie alebo recyklácie invalidného 
vozíka a jeho obalu. Môžu tiež existovať špeciálne platné miestne predpisy pre likvidáciu a recykláciu, ktoré je nutné 
rešpektovať pri likvidácií Vášho invalidného vozíka. (Môžu zahŕňať čistenie a dekontamináciu invalidného vozíka pred 
likvidáciou).

Hliník: Vidlice koliečok, kolesá, bočnice pre podvozok. 
Oceľ: Upevňovacie body, rychloupínacia osa 
Plasty: Rúčky pre doprovod, zátky trubiek, koliečka a kolesá/ráfiky 
Obal: Plastové sáčky z mäkkého polyetylénu, lepenka 

Likvidáciu či recykláciu je treba robiť prostredníctvom autorizovaného zástupcu či na autorizovanom mieste na likvidáciu. 
Alternaívne môžete invalidný vozík vrátiť na likvidáciu predajcovi.
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10.0 Odhaľovanie a riešenie problémov

 
 
 
 
 
  & Ovládač

•  & Riadiaca jednotka

11.0 Technické údaje: Platné normy a štandardy

EU smernica 
MDR 2017/745

EN 12182: 2012  
Trieda B

SEDEO Pro SEDEO Lite

Q500 M Q500 F Q500 R Q500 H 160 kg 136 kg

EN 12184: 2014  
Trieda B

SEDEO Pro SEDEO Lite

Q500 M Q500 F Q500 R Q500 H 160 kg 136 kg

ISO 7176-8: 2014 N/A N/A

ISO 7176-9: 2009 N/A N/A

ISO 7176-14: 2008 N/A N/A

ISO 7176-16: 2012 N/A N/A

ISO 7176-19: 2008
 SEDEO Pro SEDEO Lite

Q500 M Q500 F Q500 R Q500 H 104 kg 75 kg

Pokiaľ invalidný vozík nefunguje očakávaným spôsobom, skontrolujte 
nasledujúce. 
•  Skontrolujte batérie, či sú nabité. 
•  Vypnite a znovu zapnite invalidný vozík. 
•  Skontrolujte, či sú všetky zástrčky batérie správne pripojené. 
•  Skontrolujte, že je páka odistenia brzdy motora v JAZDNOM režime. 
•  Skontrolujte polohu regulátora rýchlosti. 
•  Skontrolujte, že ovládač nie je zaistený

Pokiaľ sa problém nepodarí vyriešiť:

Tento výrobok je v zhode s nariadeniami a predpismi pre lekárske pomôcky a je označený symbolom CE.     
Výrobok spĺňa nižšie uvedené požiadavky a normy . Tento stav bol preverený nezávislými inštitúciami.

Norma Definícia/popis Hmotnosť testovacej figuríny

Aplikované podľa Prílohy 1

Asistenčné pomôcky pre osoby so zníženou pohyblivosťou – 
"Všeobecné požiadavky a testovacie metódy“

Elektricky poháňané invalidné vozíky, skútre a ich nabíjačky – 
Požiadavky a testovacie metódy

Požiadavky a skúšobné metódy pre nárazovú odolnosť, 
statickú pevnosť a únavovú pevnosť.

Klimatické skúšky pre elektrické invalidné vozíky

Požiadavky a skúšobné metódy pre riadiace systémy pre 
elektrické invalidné vozíky

Požiadavky na odolnosť poťahov proti vznieteniu

Invalidné vozíky – Časť 19: Kolesové zariadenie mobility 
pre použitie ako sedadla motorových vozidiel: Rada Q plní 
požiadavky nárazových testov popísaných v norme ISO 
7176-19
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Model Rada Q500 

Q500 M

136 kg 300 lbs.
V kombinácií so Sedeo Pro 160 kg 350 lbs.

Trieda EN12184: B

Minimum Maximum Minimum Maximum

Q500 M Sedeo Lite 1100 mm 1130 mm 43,3” 51,2”
Q500 M Sedeo Pro 1280 mm 1280 mm 50,4” 50,4”

Q
Celková šírka

500 M 13” Hnacie kolesá 610 mm 620 mm 24,0” 24,4”

Q500 M Sedeo Lite 130 kg 138 kg 286.6 lbs. 304.2 lbs.
Q500 M Sedeo Pro 130 kg 138 kg 286.6 lbs. 304.2 lbs.

Vply celkovej hmotonsti

         50 Ah AGM (C20) (sada 2 ks) 27 kg + 59.5 lbs.
60 Ah GEL (C20) (sada 2 ks) 43 kg + 94.8 lbs.
80 Ah GEL (C20) (sada 2 ks) 50.2 kg + 110.7 lbs.

24,2 kg 53,3 lbs.
Dynamická stabilita: Maximálny bezpečný sklon

Q500 M  Pohon stredných kolies 6° 10.5 %
 Q500 M 3400 mm 133.9”

Statická stabilita
Q500 M Sedeo Lite 9°/9°/9° 13°/15°/13° 15,8%/15,8%/15,8% 23%/26%/23%
Q500 M Sedeo Pro 9°/9°/9° 13°/15°/13° 15,8%/15,8%/15,8% 23%/26%/23%

6 km/h 80 Ah batérie Q500 M 32.5 km 40.0 km 20.2 míľ 24.9 míľ
8 km/h 80 Ah batérie Q500 M 30.0 km 37.5 km 18.6 míľ 23.3 míľ
10 km/h 80 Ah batérie Q500 M 27.5 km 35.0 km 17.1 míľ 21.7 míľ
12.5 km/h 80 Ah batérie Q500 M 25.0 km 32.5 km 15.5 míľ 20.2 míľ

Q500 M 50 mm 2.0”
d 

Q
Max.rýchlosť vpre

500 M 6 kph 12.5 kph 4 mph 7.7 mph
    

   Q
Polomer otáčania

500 M 560 mm 630 mm 22.0” 24.8”

Q500 M 1100 mm 43.0”
 

   Q
Vzdialenosť od zeme

500 M 90 mm 3.5”

Minimum Maximum Minimum Maximum
Maximálne rozmery batérie  (d × š × v) 260 x 172 x 210 mm 10.2 x 6.8 x 8.3”

50 Ah / 60 Ah / 80 Ah 50 Ah / 60 Ah / 80 Ah
24V 24V

12 A (rms) 12 A (rms)
& Návod na obsluhu riadiacej jednotky & Návod na obsluhu riadiacej jednotky

Typ/konfigurácia 
Pohon stredných kolies
Maximálna hmotnosť užívateľa

V kombinácií so Sedeo Lite

Hodnoty v 
metrickom systéme

Hodnoty v imperiálnom systéme 
a alternatíva

Popis
Celková dĺžka (vrátane opierok nôh) 
Pohon stredných kolies

Centrálna stupačka
Odklopné stupačky

Celková hmotnosť
Základná konfigurácia, bez batérií

      Batérie

Prepravná hmotnosť najťažšej súčasti

Minimálna brzdná vzdialenosť s maximálnou rýchlosťou

Schádzanie dolu / vychádzanie hore / bočné náklony
Schádzanie dolu / vychádzanie hore / bočné náklony

Dojazd
POZNÁMKA: Nasledujúce aspekty majú negatívny vplyv na dojazd: Prekážky, 
členitý terén, jazda do stúpania, vystavovanie teplotám pod bodom mrazu a 
časté používanie elektrických funkcií sedadla.

Schopnosť prekonávania prekážok
Pohon stredných kolies

Pohon stredných kolies

Pohon stredných kolies

Pohon stredných kolies

Pohon stredných kolies

Šírka priestoru pre otáčanie/cúvanie

Hodnoty v metrickom systéme Hodnoty v imperiálnom systéme a 
alternatíva

Popis

Kapacita batérie
Maximálne prípustné nabíjacie napätie
Maximálny nabíjací prúd
Typ konektora
Izolácia Dvojitá izolácia Triedy 2 Dvojitá izolácia Triedy 2
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Model Rada Q500 
Typ / konfigurácia
Pohon predných kolies Q500 F

V kombinácií so Sedeo Lite 136 kg 300 lbs.
V kombinácií so Sedeo Pro 160 kg 350 lbs.

trieda EN12184: B

Minimum Maximum Minimum Maximum
Celková dĺžka (vrátane opierok nôh)

Pohon predných kolies
Q500 F Sedeo Lite 1280 mm 1340 mm 50.4” 52.8”
Q500 F Sedeo Pro 1280 mm 1340 mm 50.4” 52.8”

Q
Celkový šírka

500 F 13” Hnacie kolesá 615 mm 24.2”
Q500 F 14”Hnacie kolesá 640 mm 25.2”

Q500 F Sedeo Lite 130 kg 135 kg 286.6 lbs. 297.6 lbs.
Q500 F Sedeo Pro + ochrana proti pošmyknutiu 133 kg 138 kg 293 lbs. 304 lbs.

Vplyv celkovej hmotnosti
     Batérie
        50 Ah AGM (C20)

 
(sada 2ks)

27 kg + 59.5 lbs.
60 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 43 kg + 94.8 lbs.
80 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 48.4 kg + 106.7 lbs.

24.2 kg 53.4 lbs.

Q500 F  Pohon predných kolies 6° 10.5 %
Min. brzdná vzdialenosť s max. rýchlosťou Q500 F 3400 mm 133.9”
Statická stabilita

Q500 F Sedeo Lite 9°/9°/9° 15°/15°/12° 15.8%/15.8%/15.8% 26%/26%/21.2%
Q500 F Sedeo Pro °15°/15°/ 12° 15.8%/15.8%/15.8% 26%/26%/21.2%

6 km/h 80 Ah batérie Q500 F 32.5 km 40.0 km 20.2 míľ 24.9 míľ
8 km/h 80 Ah batérie Q500 F 30.0 km 37.5 km 18.6 míľ 23.3 míľ
10 km/h 80 Ah batérie Q500 F 27.5 km 35.0 km 17.1 míľ 21.7 míľ
12.5 km/h 80 Ah batérie Q500 F 25.0 km 32.5 km 15.5 míľ 20.2 míľ

Q500 F 70 mm 2.75”
Max. rýchlosť vpred

Q500 F 6 km/h 12.5 km/h 4 m/h 7.7 m/h

    Q
Polomer otáčania

500 F 735 mm 28.9”

Q500 F 1240 mm 48.8”

Q
Vzdialenosť od zeme

500 F 60 mm 2.36”

Minimum Maximum Minimum Maximum
Maximálne rozmery batérie (d × š × v) 260 x 172 x 210 mm 10.2 x 6.8 x 8.3”

50 Ah / 60 Ah / 80 Ah 50 Ah / 60 Ah / 80 Ah
24V 24V

12 A (rms) 12 A (rms)
& Návod na obsluhu riadiacej jednotky & Návod na obsluhu riadiacej jednotky

Maximálna hmotnosť užívateľa

Hodnoty v metrickom 
systéme

Hodnoty v imperiálnom systéme a 
alternatíva

Popis

Centrálna stupačka
Centrálna stupačka

Celková hmotnosť
Základná konfigurácia, bez batérií

Prepravná hmotnosť najťažšej súčiastky
Dynamická stabilita: Maximálny bezpečný sklon

Schádzanie  dolu  /  vychádzanie  hore  /  bočné  náklony  

Schádzanie  dolu  /  vychádzanie  hore/ bočné náklony    9° / 9° / 9°
Dojazd

POZNÁMKA: Nasledujúce aspekty majú negaívny vplyv na dojazd: Prekážky, 
členitý terén, jazda do stúpania, vystavovanie teplotám pod bodom mrazu a 
časté používanie elektrických funkcií sedadla.

Schopnosť prekonávania prekážok
Pohon predných kolies

Pohon predných kolies

Pohon predných kolies

Pohon predných kolies

Pohon predných kolies

Šírka priestoru pre otáčanie/ cúvanie

Hodnoty v metrickom systéme Hodnoty v imperiálnom systéme a 
alternatíva

Popis

Kapacita batérie
Maximálne prípustné nabíjacie napätie
Maximálny nabíjací prúd
Typ konektora
Izolácia Dvojitá izolácia Triedy 2 Dvojitá izolácia Triedy 2
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Model Rada Q500 
Typ / konfigurácia
Pohon zadných kolies Q500 R
Max. hmotnosť užívateľa

V kombinácií so Sedeo Lite 136 kg 300 lbs.
V kombinácií so Sedeo Pro 160 kg 350 lbs.

Trieda EN12184: B

Minimum Maximum Minimum Maximum
Celková dĺžka (vrátane opierok nôh)

Pohon zadných kolies
Q500 R Sedeo Lite Centrálna stupačka 1290 mm 1370 mm 50.8” 53.9”
Q500 R Sedeo Pro 1110 mm 1180 mm 43.7” 46.4”

Q
Celková šírka

500 R 13” Hnacie kolesá 615 mm 24.2”
Q500 R 14” Hnacie kolesá 640 mm 25.2”

Q500 R Sedeo Lite 130 kg 135 kg 286.6 lbs. 297.6 lbs.
Q500 R Sedeo Pro + ochrana proti pošmyknutiu 133 kg 138 kg 293 lbs. 304 lbs.

Vplyv celkovej hmotnosti
Batérie

50 Ah AGM (C20) (sada 2ks) 27 kg + 59.5 lbs.
60 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 43 kg + 94.8 lbs.
80 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 48.4 kg + 106.7 lbs.

24.2 kg 53.4 lbs.
Dynamická stabilita: Maximálny bezpečný sklon

Q500 R  Pohon zadných kolies 10° 17.6 %
Min. brzdná vzdialenosť s max. rýchlosťou Q500 R 3400 mm 133.9”
Statická stabilita

Q500 R Sedeo Lite 9°/9°/9° 13°/15°/13° 15.8%/26%/15.8% 23%/26%/23%
Q500 R Sedeo Pro 9°/9°/9° 13°/15°/13° 15.8%/26%/15.8% 23%/26%/23%

6 km/h 80 Ah batérie Q500 R 32.5 km 40.0 km 20.2 míľ 24.9 míľ
8 km/h 80 Ah batérie Q500 R 30.0 km 37.5 km 18.6 míľ 23.3 míľ
10 km/h 80 Ah batérie Q500 R 27.5 km 35.0 km 17.1 míľ 21.7 míľ
12.5 km/h 80 Ah batérie Q500 R 25.0 km 32.5 km 15.5 míľ 20.2 míľ

Schopnosť prekonávania prekážok
Pohon zadných kolies Q500 R 80 mm 3.14”

Pohon
Schopnosť prekonávania prekážok s prekračovačom obrubníkov

 zadných kolies Q500 R 100 mm 3.9”
Max. rýchlosť vpred

Q500 R 6 km/h 12.5 km/h 4 m/h 7.7 m/h

Q
Polomer otáčania

500 R 950 mm 37.4”

Q500 R 1258 mm 50.6”

    Q
Vzdialenosť od zeme

500 R 65 mm 2.55”

Minimum Maximum Minimum Maximum
Maximálne rozmery batérie  (d × š × v) 260 x 172 x 210 mm 10.2 x 6.8 x 8.3”

50 Ah / 60 Ah / 80 Ah 50 Ah / 60 Ah / 80 Ah
24V 24V

Maximálny nabíjací prúd 12 A (rms) 12 A (rms)
& Návod na obsluhu riadiacej jednotky & Návod na obsluhu riadiacej jednotky

Hodnoty v metrickom systéme

Hodnoty v metrickom systéme

Hodnoty v imperiálnom systéme alternatíva

Popis

Odklopné stupačky

Celková hmotnosť
Základná konfigurácia, bez batérií

Prepravná hmotnosť najťažšej súčasti

Schádzanie dolu / vychádzanie hore / bočné náklony
Schádzanie dolu / vychádzanie hore / bočné náklony

Dojazd
POZNÁMKA: Nasledujúce aspekty majú negaívny vplyv na dojazd: Prekážky, 
členitý terén, jazda do stúpania, vystavovanie teplotám pod bodom mrazu a 
časté používanie elektrických funkcií sedadla.

Pohon zadných kolies

Pohon zadných kolies

Pohon zadných kolies

Pohon zadných kolies

Šírka priestoru pre otáčanie/ cúvanie

Hodnoty v imperiálnom systéme 
alternatíva

Popis

Kapacita batérie
Maximálne prípustné nabíjacie napätie

Typ konektora
Izolácia Dvojitá izolácia triedy 2 Dvojitá izolácia triedy 2
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Model Rada Q500 
Typ / konfigurácia
Pohon stredných kolies Q500 H

Max. hmotnosť užívateľa
V kombinácií so Sedeo Pro 160 kg 350 lbs.

Trieda EN12184: B

Minimum Maximum Minimum Maximum

Q
Celková dĺžka (vrátane opierok nôh)

500 H Sedeo Pro
1195 mm 47.0”

Q
Celková šírka

500 H 13” Hnacie kolesá 620 mm 24.4”
Q500 H 14” Hnacie kolesá 640 mm 25.2”

Q500 H Sedeo Pro + ochrana proti pošmyknutiu 128 kg 178 kg 282.2 lbs. 392.4 lbs.
Vplyv celkovej hmotnosti

Batérie
50 Ah AGM (C20) (sada 2ks) 27 kg + 59.5 lbs.

60 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 43 kg + 94.8 lbs.
80 Ah GEL (C20) (sada 2ks) 50.2 kg + 110.7 lbs.

24.2 kg 53.4 lbs.
Dynamická stabilita: Max. bezpečný sklon

Q500 H  Hybridný pohon 10° 17.6 %
Min. brzdná vzdialenosť s max. rýchlosťou         Q500 H 3400 mm 133.9”
Statická stabilita

Q500 H Sedeo Pro 9°/9°/9° 13°/15°/ 13° 15.8%/26%/15.8% 23%/26%/23%

6 km/h 80 Ah batérie Q500 H 32.5 km 40.0 km 20.2 míľ 24.9 míľ
8 km/h 80 Ah batérie Q500 H 30.0 km 37.5 km 18.6 míľ 23.3 míľ
10 km/h 80 Ah batérie Q500 H 27.5 km 35.0 km 17.1 míľ 21.7 míľ
12.5 km/h 80 Ah batérie Q500 H 25.0 km 32.5 km 15.5 míľ 20.2 míľ

Q500H 50 mm 85 mm 1.97” 3.35”

Q
Max. rýchlosť vpred

500 H 6 km/h 12.5 km/h 3.7 m/h 7.7 m/h

    Q
Polomer otáčania

500 H 910 mm 35.8”

Q
Šírka priestoru pre otáčanie/ cúvanie

500 H 1260 mm 49.6”

    Q
Vzdialenosť od zeme

500 H 80 mm 3.15”

Minimum Maximum Minimum Maximum
Maximálne rozmery batérie  (d × š × v) 260 x 172 x 210 mm 10.2 x 6.8 x 8.3”

50 Ah / 60 Ah / 80 Ah 50 Ah / 60 Ah / 80 Ah
Maximálne prípustné nabíjacie napätie 24V 24V
Maximálny nabíjací prúd 12 A (rms) 12 A (rms)

& Riadiaca jednotka & Riadiaca jednotka

Hodnoty v metrickom systéme

Hodnoty v metrickom systéme

Hodnoty v imperiálnom systéme alternatíva

Hodnoty v imperiálnom systéme 
alternatíva

Popis

Odklopné stupačky

Celková hmotnosť
Základná konfigurácia, bez batérií

Prepravná hmotnosť najťažšej súčasti

Schádzanie dolu / vychádzanie hore / bočné náklony

Dojazd
POZNÁMKA: Nasledujúce aspekty majú negaívny vplyv na dojazd: Prekážky, 
členitý terén, jazda do stúpania, vystavovanie teplotám pod bodom mrazu a 
časté používanie elektrických funkcií sedadla.

Schopnosť prekonávania prekážok
Bez nábehu a s nábehom 0,5 metra.

Popis

Kapacita batérie

Typ konektora
Izolácia Dvojitá izolácia Triedy 2 Dvojitá izolácia Triedy 2
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Minimum Maximum Minimum Maximum

0° - 30° -5° - 25°
-5° - 25° 0° - 30°
0° - 50° 0° - 50°

410 mm 560 mm 16.1" 22.0"
385 mm 510 mm 15.2" 20.1"

poz. 1 60 Ah batérie   0° uhol sedadla 415 mm 16.3"
poz. 2 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 440 mm 17.3"
poz. 3 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 465 mm 18.3"
poz. 4 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 490 mm 19.3"

poz. 1 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 440 mm 740 mm 17.3” 29.1”
poz. 2 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 465 mm 765 mm 18.3" 30.1"
poz. 3 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedadla 490 mm 790 mm 19.3" 31.1"

86°,90°,94°,98°,102°,106° 86°,90°,94°,98°,102°,106°
85° - 120° 85° - 120°

460 mm 510 mm 18.1” 20.1”

      190 mm 320 mm 7.5” 12.6”Výška polstrovania područky (od dosky sedu po hornú časť 
područky)     100 mm 3.9”Hĺbka polstrovania područky (na profile područky)

   0° - 15° 0° - 15°

250 mm 400 mm 9.8” 15.7”Výška samotného polstrovania područky (od dosky sedu po 
hornú časť područky)

-20 mm +20mm -0,79” +0,79”
-20 mm -0,79”Šírka polstrovania područky (na profile područky)

Hĺbka područky (na ráme sedačky) 250 mm 9,8”
140 mm 5,5”
0° - 15° 0° - 15°

305 mm 460 mm 12" 18.1"Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu)
70° - 120° 70° - 120°
+20° - -40° +20° - -40°

Centrálna elektricky polohovateľná stupačka
210 mm 470 mm 8.3" 18.5"

90° - 180° 90° - 180°
180 mm 7.1"

+35° - -15° +35° - -15°
Odklopné stupačky SEDEO LITE 

350 mm 510 mm 13.8" 20.1"
70° 70°

0° - 180° 0° - 180°

Technické údaje: Systém sedenia SEDEO Lite

Hodnoty v metrickom systéme
Hodnoty  v imperiálnom 

systéme alternatíva

Nastavenie uhla sedadla

Elektrický náklon s nastavením ťažiska – voliteľné 
Elektrický náklon s nastavením ťažiska – voliteľné 
Elektrický náklon s nastavením ťažiska – voliteľné 
Účinná hĺbka sedu 
Účinná šírka sedadla

Výška sedu od zeme 

Modul Filler (bez elektrického náklonu v priestore, bez zdvíhania)

Elektrické naklápanie a zdvíhanie sedadla (300 mm)

Uhol chrbtovej opierky 
Uhlovo nastaviteľný chrbát (pomocou nástroja)          
Elektricky polohovateľná chrbtová opierka 

Výška chrbtovej opierky (od dosky sedu po hornú časť chrbtovej opierky)
Sklopná područka

Uhol polstrovania područky (vertikálny)
Jednobodová sklopná područka

Šírka područky (na ráme sedu)

Hĺbka polstrovania područky (na profile područky)
Uhol polstrovania područky (vertikálny)

 Stredové upevnenie opierky nôh (Centrálna stupačka)

Uhol v kolenách
Uhol v členku

     Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu)
     Uhol v kolenách

Max. kompenzácia dĺžky
Uhol v členku

     Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu)
     Uhol v kolenách

Uhol v členku
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Minimum Maximum Minimum Maximum
Sklopné stupačky SEDEO LITE, ručné zdvíhanie / elektrické zdvíhanie

Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 350 mm 510 mm 13.8" 20.1"
0° - 70° 0° - 70°

0° - 180° 0° - 180°

350 mm 510 mm 13.8” 20.1”Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu)

70° 70°
0° - 180° 0° - 180°

Odklopné stupačky SEDEO PRO
Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu)
Uhol v kolenách

350 mm 510 mm 13.8” 20.1”
70° 70°

0° - 180° 0° - 180°

Dĺžka
Odklopné stupačky SEDEO PRO, ručné zdvíhanie / elektrické zdvíhanie

 stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 350 mm 510 mm 13.8” 20.1”
0° - 70° 0° - 70°

0° - 180° 0° - 180°

Osadenie viacpolohovej hlavovej opierky SEDEO
170 mm 6.7"
200 mm 7.9"

-45° - +45° -45° - +45°
-20 mm 20 mm -0.8" +0.8"

90 mm 3.5"Rozsah nastavenia šírky hrudnej peloty
170 mm 6.7"Rozsah nastavenia výšky hrudnej peloty

45 mm 1.8"

170 mm 250 mm 6.7" 9.8"Výška abdukčného klinu (od dosky sedu po hornú časť sedacej podušky)
Rozsah nastavenia hĺbky abdukčného klinu 65 mm 2.5"

Hodnoty v metrickom systéme Hodnoty   v imperiálnom 
systéme alternatíva

Uhol v kolenách
Uhol v členkoch

Odklopné stupačky UNI

Uhol v kolenách
Uhol v členkoch

Uhol v členkoch

Uhol v kolenách
Uhol v členkoch

     Rozsah výškového nastavenia hlavovej opierky
     Rozsah nastavenia hĺbky opierky hlavy
     Uhol opierky hlavy (vertikálny)
     Šírka opierky hlavy

Hrudné peloty

Rozsah nastavenia hĺbky hrudnej peloty

Abdukčný klin
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Minimum Maximum Minimum Maximum

   Elektrické naklápanie s nastavením ťažiska 0° - 30° 0° - 30°
   Elektrické naklápanie s nastavením ťažiska -5° - 25° -5° - 25°
   Elektrické naklápanie s nastavením ťažiska 0° - 50° 0° - 50°
   Elektrické naklápanie s nastavením ťažiska -5° - 45° -5° - 45°

400 mm 560 mm 15.7” 22.0”Účinná  hĺbka  sedu
Účinná šírka sedu 380 mm 560 mm 15” 22.0”

poz. 1 60 Ah batérie 0° uhol sedu 425 mm 16.7”
poz. 2 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 440 mm 17.3”
poz. 3 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 465 mm 18.3”
poz. 4 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 490 mm 19.3”

poz. 1 60 Ah batteries 0° uhol sedu 425 mm 725 mm 16.7” 28.5”
poz. 2 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 440 mm 740 mm 17.3” 29.1”
poz. 3 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 465 mm 765 mm 18.3” 30.1”
poz. 4 60 alebo 80 Ah batérie 0° uhol sedu 490 mm 790 mm 19.3” 31.1”

90° - 120° 90° - 120°
90° - 130° 90° - 130°
90° - 150° 90° - 150°

530 mm 720 mm 20.9” 28.3”

Dozadu odklopná područka / odnímateľná područka (samostatná podpera)
260 mm 380 mm 10.2” 15”
-20 mm +20 mm -0.8” +0.8”

-20 mm -0.8”
250 mm 10.8”
100 mm 3.9”
0° - 15° 0° - 15°

250 mm 400 mm 9.8” 15.7”
-20 mm -0.8”
140 mm 5.5”
0° - 15° 0° - 15°

305 mm 460 mm 12” 18.1”
70° - 120° 70° - 120°
+20° - -40° +20° - -40°

Centrálna elektricky polohovateľná stupačka
210 mm 470 mm 8.3” 18.5”

90° - 180° 90° - 180°
180 mm 7.1”

+35° - -15° +35° - -15°

350 mm 510 mm 13.8” 20.1”
70° 70°

0° - 180° 0° - 180°
Manuálne / elektricky polohovateľné odklopné stupačky

350 mm 510 mm 13.8” 20.1”
0° - 70° 0° - 70°

0° - 180° 0° - 180°
Osadenie viacpolohovej hlavovej opierky SEDEO

170 mm 6.7”
200 mm 7.9”

-45° - +45° -45° - +45°
-20 mm 20 mm -0.8” +0.8”

90 mm 3.5”
170 mm 6.7”
45 mm 1.8”

170 mm 250mm 6.7” 9.8”
65 mm 2.5”

140 mm 5.5”

Technické údaje: Systém sedenia SEDEO Pro
Hodnoty v metrickom systéme Hodnoty   v imperiálnom 

systéme alternatíva

Nastavenie uhla sedadla
voliteľné
voliteľné
voliteľné
voliteľné

Výška sedu od zeme
Modul  Filler  (bez  elektrického  náklonu  v  priestore,  bez  zdvíhania)

Elektrické naklápanie a zdvíhanie sedadla (300 mm)

Uhol  chrbtovej opierky
Uhlovo nastaviteľný chrbát (pomocou nástroja)
Elektricky polohovateľná chrbtová opierka
Elektricky polohovateľná chrbtová opierka s ochrannou funkciou proti pošmyknutiu

Výška chrbtovej opierky (od dosky sedu po hornú časť samotnej chrbtovej opierky)

    Výška samotného polstrovania područky (od dosky sedu po hornú časť područky) 
Šírka područky (na ráme sedu) 

    Šírka samotného polstrovania područky (na profile područky) 
    Hĺbka područky (na ráme sedu s krátkou koľajnicou dĺžky sedu) 
    Hĺbka polstrovania područky (na profile područky) 
    Uhol polstrovania područky (vertikálny)

Odklopné a sklopné područky
Výška samotného polstrovania područky (od dosky sedu po hornú časť područky) 
Šírka samotného polstrovania područky (na profile područky) 
Hĺbka polstrovania područky (na profile područky) 
Uhol polstrovania područky (vertikálny)

Stredové upevnenie opierky nôh (Centrálna stupačka)
Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 
Uhol v kolenách 
Uhol v členku

   Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 
   Uhol v kolenách 
   Max. kompenzácia dĺžky 
   Uhol v členku

Odklopné stupačky
Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 
Uhol v kolenách 
Uhol v členku

   Dĺžka stupačky/ dĺžka holene (od dosky sedu) 
   Uhol v kolenách 
   Uhol v členku

   Rozsah výškového nastavenia hlavovej opierky 
   Rozsah nastavenia hĺbky opierky hlavy 
   Uhol opierky hlavy (vertikálny) 
   Šírka opierky hlavy

Hrudné peloty
Rozsah  nastavenia  šírky hrudnej  peloty 
Rozsah nastavenia výšky hrudnej peloty 
Rozsah nastavenia hĺbky hrudnej peloty

Abdukčný klin
Výška abdukčného klinu (od dosky sedu po hornú časť sedacej podušky) 
Rozsah nastavenia hĺbky abdukčného klinu

Rozsah nastavenia výšky rúčok
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12.0 Záruka

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

7. Životnosť

 

• Používa sa v prísnom súlade s určením, ktoré je uvedené v tomto dokumente.

 

• Všetky požiadavky na údržbu a servis sú splnené.

 

            
                

Ďalšie poznámky iba pre Austráliu:
i. 

ii. Máte nárok na výmenu alebo náhradu za závažné zlyhanie a na náhradu prípadných predvídateľných strát alebo škôd. 
iii. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu. 
iv. Výhody, ktoré pre vás vyplývajú z tejto záruky, sú doplnkom vašich ďalších práv a opravných prostriedkov podľa zákona v 

súvislosti s tovarom, na ktorý sa záruka vzťahuje. 

TÁTO ZÁRUKA NIJAKO NEOBMEDZUJE VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Záručné podmienky:

1. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na výrobné alebo materiálové vady všetkých súčastí výrobku. Vadná súčasť v rámci tejto 
lehoty bude zdarma vymenená alebo opravená. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

2. Pre uplatnenie záruky sa, prosím, obráťte na zákaznícke centrum spoločnosti Sunrise Medical s presnými informáciami o 
povahe problémov.  Ak bude zákazník výrobok používať mimo oblasť pôsobnosti poskytovateľa služieb zákazníckeho servisu 
Sunrise Medical, opravy alebo výmeny budú urobené iným poskytovateľom, ktorý bude určený výrobcom. Výrobok musí byť 
opravený poskytovateľom služieb zákazníckeho 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 po zostávajúce obdobie 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 súčasti: 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 urobené 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.

Odhadujeme   životnosť tohto  produktu  na  päť  rokov  za  predpokladu,  že:

Odhadovaná   životnosť môže  byť  predĺžená,  ak  je  výrobok  starostlivo  používaný  a  správne  udržiavaný.     
         

Očakávanú životnosť možno tiež výrazne znížiť extrémnym alebo nesprávnym používaním.
Skutočnosť, že odhadujeme životnosť tohto produktu, nepredstavuje záruku navyše.

Na tovar poskytovaný spoločnosťou Sunrise medical Pty Ltd v Austrálii má náš tovar záruku spoločnosti Sunrise Medical, ktorú 
nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského práva.




