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1. Rám a zoznam náhradných dielov

1. Rám x1 

2. Nabíjačka x1 

3. Blokovacie koliesko

(odpojiteľné)

x2 

4. Náradie x1 

Po prijatí produktu je potrebné skontrolovať, či podľa vyššie 

uvedeného obrázka nechýba žiadna zo súčastí a či žiadna 

súčasť nie je poškodená. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na spoločnosť Sunrise Medical alebo predajcu. 
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2. Postup inštalácie

Krok 1
 
 Rozloženie rámu

Vybaľte elektrický vozík z obalu a nastavte opierku chrbta do polohy v smere uvedenom na obrázku až do úplného 
vysunutia.
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Krok 2 Zaistenie 

Sklopte poistku nadol a riadne ju zatlačte do poistného čapu. Overte pevnosť zostavy. 
Krok 3 Prepínač brzdovej páky 

Prepnite brzdové držadlo do režimu pohybu. Podrobné informácie nájdete v časti 4. Návod na použitie 2. Držadlo 

elektromagnetickej brzdy. 
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Krok 4 Inštalácia ovládača 

Vybaľte ovládač a umiestnite ho do príslušnej pozície podľa vyobrazenia. 

Krok 4 Inštalácia blokovacej trubice 

Vytiahnite pracku tvaru C, zasuňte trubicu proti nakláňaniu v smere vyobrazenom na obrázku, zarovnajte príslušné otvory 

na ráme a po zasunutí pracky tvaru C overte pevnosť spojenia.  
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Informácie pre užívateľa  

Účel použitia elektrických vozíkov:  

Elektrické invalidné vozíky sú určené výlučne pre osoby, ktoré nedokážu chodiť alebo majú zníženú mobilitu, a

 

to 

na ich osobné používanie vo vnútri aj vo vonkajších priestoroch.  

Ak je nainštalovaný ovládací modul sprievodcu, sprievodca môže riadiť elektrický vozík za používateľa.  

Ak je nainštalovaný duálny ovládací modul, používateľ môže riadiť elektrický vozík, alebo ovládanie môže byť prepnuté tak, 

aby vozík riadil sprievodca za používateľa. 

Maximálna povolená hmotnosť (zahŕňa váhu používateľa a pomôcok namontovaných na invalidný vozík) je uvedená na 

štítku so sériovým číslom, ktorý je prilepený na ráme vozíka. 

V obale vozíka sa nachádza ďalšie sériové číslo vozíka, ktoré sa môže umiestniť na prednú stranu návodu na používanie 

dodaného s invalidným vozíkom. 

Záruka na vozík sa vzťahuje iba v prípade, ak sa výrobok používa na základe stanovených podmienok a používa sa na 
určený účel.

 

Životnosť vozíka je 5 rokov. Prosím NEPOUŽÍVAJTE ani nepripájajte na invalidný vozík žiadne komponenty 3. strán, jedine ak 



6 

sú oficiálne odsúhlasené spoločnosťou Sunrise Medical. 

Oblasti použitia 

Vďaka rôznym možnostiam úprav a modulárnemu dizajnu môžu tento vozík používať osoby, ktoré nedokážu chodiť alebo 

s obmedzenou mobilitou z nasledujúcich dôvodov: 

• Ochrnutie

• Strata končatiny (amputácia nohy)

• Defekt končatiny/deformácia končatiny

• Kĺbová kontraktúra/zranenie kĺbov

• Mŕtvica a mozgové poruchy

• Neurologické postihnutie (napr. MS, Skleróza multiplex; Parkinsonova choroba…)

• Choroba ako napríklad srdcová vada a porucha cirkulácie, porucha rovnováhy alebo telesná únava ako napríklad u

starších ľudí, ktorí majú ešte stále silu v hornej časti tela.

 • Osoby, ktoré sú mentálne a fyzicky zdatné, aby bezpečne
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UPOZORNENIE!

ovládali vozík a jeho funkcie.  

Pri úvahe o poskytnutí vozíka si prosím uvedomte veľkosť tela, váhu, vrátane distribúcie telesnej váhy, fyzický a 

psychologický stav, vek osoby, životné podmienky a okolie. 

Ak máte pochybnosti, mali byť ste ich konzultovať so zdravotníckym personálom, aby ste sa uistili, že používateľ nie je 

vystavený neakceptovateľným rizikám. 

Spoločnosť INTCO je držiteľom certifikátu ISO 9001, vďaka čomu dokáže zaistiť požadovanú úroveň kvality vo všetkých 

fázach vývoja a výroby tohto vozíka.

 

NEPOUŽÍVAJTE TENTO INVALIDNÝ VOZÍK SKÔR AKO SI 

PREČÍTATE TENTO MANUÁL A KÝM HO NEPOCHOPÍTE. 
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Spoločnosť Sunrise Medical na základe vlastnej zodpovednosti vyhlasuje, že tento produkt je zariadením triedy 1 a spĺňa 
ustanovenia smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach MDR 2017/745. 

Výrobné číslo a ďalšie dôležité informácie nájdete na typovom štítku na vnútornej ľavej strane rámu produktu. 

Tento symbol označuje zdravotnícku pomôcku



9 



10 

Vlastnosti zariadenia Q50R 

Ako súčasť iniciatívy neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Sunrise Medical vyhradzuje právo zmeniť 
špecifikácie a dizajn bez predošlého upozornenia. Okrem toho nie sú všetky uvedené funkcie a možnosti kompatibilné s 

všetkými konfiguráciami invalidného vozíka. 
Všetky rozmery sú približné a môžu sa zmeniť. 

Chrbtová opierka

Motor

Vidlica

Stupátko Predné koliesko             Rám Zadné koleso

Tlačná tyč

Lakťová opierka 

Puzdro 
na batériu 
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príručke

 
vedie

 
k
 
dlhodobému

 
a

 
bezproblémovému
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8.0 Likvidácia odpadu....................................................................................................................................60
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UPOZORNENIE! 
Nedodržiavanie varovaní v

 
tejto príručke môže viesť k

 
osobnému zraneniu a poškodeniu elektrického 

vozíka pre hendikepované osoby.
 

POZNÁMKA! Požiadajte používateľa, aby takýmto informáciám venoval pozornosť; 
v
 
opačnom prípade hrozí riziko poškodenia elektrického invalidného vozíka.

 

POZOR! Upozornite používateľa na špecifické postupy počas používania tohto zariadenia, aby si ich 
používateľ elektrického invalidného vozíka mohol čo najskôr nacvičiť.

 
Bezpečnostné pokyny

 
Prehľad:

 
Tento produkt je určený pre osoby s

 
obmedzenou mobilitou na každodenné používanie. Vozík sa 

jednoducho skladá a
 
prepravuje. 

 
Odporúčame, aby elektrický invalidný vozík zostavoval odborný servisný pracovník podľa uvádzaných 
postupov alebo podľa pokynov vydaných autorizovaným distribútorom tohto produktu. Ak zostavenie 
vozíka nie je realizované správne a

 
výsledkom bude problém spôsobený používateľom alebo 

opatrovateľom, spoločnosť
 
Sunrise Medical nebude za túto situáciu niesť žiadnu zodpovednosť.

 
Nácvik používania tohto zariadenia používateľom sa musí uskutočňovať pod dohľadom vyškolenej osoby.

 
Nižšie uvádzame niekoľko bezpečnostných tipov na bezpečné používanie tohto vozíka. Spoločnosť Sunrise 
Medical odporúča, aby ste pred každým použitím vozíka skontrolovali plynulosť a

 
bezpečnosť jeho 
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fungovania. Podrobné informácie o tom, ako vykonať kontrolu, nájdete v časti „5.   Údržba a čistenie“. 
Pred začatím používania tohto produktu skontrolujte nasledujúce oblasti: 
Skontrolujte bezpečnosť a správnosť prepojenia ovládača a puzdra na akumulátor. 
    Skontrolujte úroveň nabitia akumulátora. 
    Skontrolujte pevnosť bezpečnostného pásu. 
    Skontrolujte brzdový systém.  
Ak pred začatím používania dôjde k akémukoľvek problému, bezodkladne sa obráťte na autorizovaného 
predajcu. 
Nosnosť: 

Maximálna nosnosť tohto výrobku je 136 kg. 
UPOZORNENIE! Spoločnosť Sunrise Medical nebude niesť zodpovednosť za osobné zranenie 

a poškodenie vozíka v prípade nadmerného zaťaženia. 

Informácie o stúpaniach/klesaniach: V niektorých budovách môže byť podlaha stúpajúca alebo klesajúca 
a tieto trasy môžu zahŕňať aj zatáčky. Jazda do zatáčky v stúpaní alebo klesaní vyžaduje dobré zručnosti 
v oblasti ovládania tohto produktu. 
Keď sa premiestňujete do stúpania, snažte sa zachovať pohyb vozíka. Ak potrebujete zastaviť a znova sa 
pohnúť, upravte rýchlosť tak, aby bol rozjazd pomalý. Keď sa premiestňujete dolu klesaním, nastavte 
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rýchlosť na najnižšiu hodnotu a režim jazdy vpred. Ak rýchlosť vozíka v klesaní presiahne predvolenú alebo 
odporúčanú hodnotu, posunom páky nadol zastavte vozík a potom pomaly potlačte páku vpred.   

 NejazditeUPOZORNENIE!  v potenciálne nebezpečných stúpaniach/klesaniach (napríklad na 
povrchu pokrytom snehom, tráve ani na povrchoch s napadaným lístím). 

UPOZORNENIE! Keď jazdíte do kopca, je potrebné, aby ste sa presúvali priamo do stúpania, čím 
významne obmedzíte možnosť prevrátenia. Keď sa premiestňujete do kopca, dávajte pozor na 
extrémne výšky. Pri jazde do kopca alebo z kopca NEJAZDITE smerom dozadu – v opačnom prípade 
hrozí riziko osobného zranenia. 
Bezpečný uhol stúpania vozíka je 8° (pozrite obrázky 1 - 1 a 1 - 2). 

UPOZORNENIE! Jazda v stúpaniach alebo klesaniach väčších než 8° môže viesť k prevráteniu vozíka 
a osobnému zraneniu alebo poškodeniu produktu. 
Bezpečný uhol stúpania vozíka je 8° (pozrite obrázky 1 - 1 a 1 - 2). 

VAROVANIE! Jazda v stúpaniach alebo klesaniach väčších než 8° môže viesť k nakloneniu a 
prevráteniu vozíka a osobnému zraneniu alebo poškodeniu produktu. 

 

8° 8° 

Obrázok 1-2 Maximálny stupeň klesaniaObrázok 1-1 Maximálny stupeň stúpania 
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Požiadavky na jazdu vonku: 
S týmto vozíkom je možné jazdiť na cementových alebo asfaltových chodníkoch. Keď si vyberáte chodník, 
venujte pozornosť nasledujúcim oblastiam:    

• Na neznámom teréne alebo mäkkej pôde spomaľte
• Nejazdite na mokrej tráve, pneumatiky môžu prešmykovať
• Nejazdite na štrku ani na plážach

Ak nepoznáte stav povrchu, nejazdite po ňom. 

Manuálny režim: 
Tento produkt je vybavený režimom voľného otáčania kolies, ktorý obsluhe umožňuje manuálne vozík tlačiť. 
Podrobnejšie informácie o manuálnom režime nájdete v časti „3. Návod na použitie  - 
Elektromagnetická brzda". 

UPOZORNENIE! Používanie režimu voľného otáčania kolies je povolené iba vtedy, ak bude obsluha 
držať vozík zozadu – v opačnom prípade hrozí riziko nekontrolovaného pohybu vozíka a osobného 
zranenia.

 

VAROVANIE! Keď vo vozíku sedíte, nemeňte polohu vlastnými silami – v
 

opačnom prípade hrozí 
riziko straty kontroly a

 
osobného zranenia. Požiadajte obsluhu o

 
pomoc.

 

VAROVANIE! V
 

stúpaní alebo klesaní je zakázané prepínať vozík do režimu voľného otáčania kolies.  
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Vozík sa môže začať nekontrolovane pohybovať a spôsobiť osobné zranenie. 

 
 
 
Pevné prekážky (schody, obrubníky ap.): 
VAROVANIE! Nepokúšajte sa jazdiť smerom vzad cez žiadne prekážky – v opačnom prípade hrozí 
riziko prevrátenia vozíka a zranenia. 
 
Cesty a parkovanie: 
VAROVANIE! Jazda týmto vozíkom po cestách pre motorové vozidlá je zakázaná. Pamätajte, že viditeľnosť 
osoby sediacej vo vozíku ďalšími účastníkmi premávky je pomerne slabá. Dodržiavajte miestne 
dopravné predpisy. Jazdite opatrne, a to aj vtedy, ak sa na ceste nenachádzajú žiadne prekážky. 
 
Schody a eskalátory: 
Elektrické invalidné vozíky nie sú určené na jazdu po schodoch ani na eskalátoroch, môžete ich však 
používať vo výťahoch.  

VAROVANIE! Nepoužívajte tento produkt na presun cez schody ani eskalátormi. V opačnom prípade 
hrozí riziko zranenia vás a iných osôb, ako aj poškodenia tohto produktu. 
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Elektromagnetické pole: 
Rádiové vlny môžu narúšať činnosť elektrických invalidných vozíkov. Rádiové vlny sú typom 
elektromagnetickej energie. Keď má táto energia nežiaduci vplyv, tento jav označujeme ako 
elektromagnetická interferencia alebo rádiová interferencia. Činnosť vozíka môže byť rušená mobilnými 
zariadeniami alebo inými vysielacími anténami v dosahu vozíka. 
Keď je zapnutý hlavný vypínač, nepoužívajte ručné rádiové vysielače alebo prijímače s vysokým výkonom. 
Používajte výlučne kvalifikované osobné komunikačné zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny 
(poznámka: kvalifikované elektronické zariadenia spĺňajú ustanovenia príslušných štandardných testov 
a vyhovujú požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu, pričom nerušia normálne fungovanie tohto 
vozíka) 
Vyhnite sa blízkosti rádiových vysielačov (napríklad rádio alebo TV prijímač) a jazdite opatrne. 
Elektromagnetická interferencia môže spôsobiť narušenie fungovania bŕzd a ovládanie jazdy elektrického 
vozíka. V bezpečnej oblasti čo najskôr vypnite napájanie. 

Sedenie v elektrickom vozíku alebo jeho opustenie: 
Sedenie v elektrickom vozíku alebo jeho opustenie vyžaduje zachovanie vhodnej rovnováhy. Keď 
nacvičujete nasadanie do vozíka a odchod z vozíka, majte poruke asistenta. 
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Aby nedošlo k zraneniu, odporúčame, aby mal používateľ tohto vozíka – nováčik – poruke asistenta. Než 
začnete používať vozík, vykonajte nasledujúce kroky: 
Overte si, či je ovládač vypnutý a či je produkt prepnutý do elektrického režimu. Prečítajte si časť              
„3. Návod na použitie: motorová spojka“. 
Overte si, či sú opierky rúk alebo stupátka otočené nahor. Takto sa nebudete dotýkať nohami stupátka. 

VAROVANIE! Než si sadnete do vozíka alebo z neho zostúpite, je potrebné overiť si, či je vypnuté 
napájanie. 

V
 
opačnom prípade môžete z vozíka spadnúť a

 
spôsobiť si vážne zranenie.

 

         VAROVANIE!

 

Na stupátkach sa nesmie stáť – v
 
opačnom prípade sa vozík prevráti a

 
hrozí riziko 

osobného zranenia.
 

Akumulátor: 
Okrem dodržiavania pokynov uvádzaných vo varovaniach je potrebné dodržiavať aj súlad s ďalšími 
relevantnými prevádzkovými pokynmi. Prečítajte si časť "3. Návod na použitie"     , v ktorých nájdete 
podrobné informácie. 
VAROVANIE! Akumulátor nedemontujte, neopravujte ani nijako neupravujte. 

Zabráňte náhodnému pohybu vozíka 
VAROVANIE! Ak plánujete po určitý čas ostať vo fixnej polohe, vypnite napájanie, aby nedošlo k náhodnému 
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pohybu spôsobenému náhodným dotykom ovládacej páky (v opačnom prípade hrozí riziko zranenia). 

Obmedzenia používania: 
Používanie elektrických invalidných vozíkov je v  nasledujúcich prípadoch zakázané:  

• Používatelia nemajú požadovanú fyzickú silu alebo mentálnu kapacitu na bezpečné používanie

elektrického vozíka.

• Osoby so zrakovým alebo intelektuálnym postihnutím by sa mali obrátiť so žiadosťou o radu na

odborný zdravotnícky personál.

• Používatelia musia byť schopní zachovať rovnováhu hornej časti tela počas používania produktu

a vydržať nárazy spôsobené hrboľmi na povrchu vozovky.
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2.0 Opis produktu 
Názov produktu: elektrický invalidný vozík  

Model：Q50R 

Výrobca: Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd. 

Registrovaná adresa: NO. 77 Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province 212132 Čína 

Adresa výrobcu: NO. 77 Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province 212132 Čína 

Distribútor: Sunrise Španielsko 
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Zástupca pre krajiny ES: Sunrise Nemecko 

Štruktúra produktu: 
Tento produkt sa skladá z dvoch častí: elektrická časť a hlavné telo vozíka. Elektrická časť zahŕňa motor, 

puzdro na akumulátor, ovládač a nabíjačku. Hlavné súčasti vozíka zahŕňajú predné kolesá, zadné kolesá, rám, 

lakťovú opierku, stupátko, sedačku a opierku chrbta. 
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Typový štítok elektrického invalidného vozíka  
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Význam symbolov na typovom štítku je tento: 

: Označenie bezpečnostnej certifikácie CE 

    : Prečítajte si príručku 

IPX4: trieda ochrany pred vniknutím vody 

: Označenie elektronického odpadu 

: Aplikovaná súčasť typu B

Aplikovaná súčasť typu B : ovládač 

: Venujte pozornosť bezpečnostnému označeniu 

Zariadenie je na konci jeho životnosti potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane 

životného prostredia. 

Dodávateľ by mal poskytnúť schémy zapojenia, zoznamy komponentov, vysvetlivky, prípadné korekcie a inú 
užitočnú  užívateľskú  dokumentáciu , ktorú  použijú  kvalifikovaní  opravári  na opravy , ako  aj stanovené 
opraviteľné časti zariadenia od výrobcu.



ISO 7176-15 Min. Max. Poznámky 

Celková dĺžka (s opierkou nôh)  - 1030 mm 
Celková šírka - 600 mm 

Dĺžka po zložení - 800 mm 

Výška po zložení 640 mm 400 mm 

Celková hmotnosť (s akumulátormi) - 37,5 kg 

Hmotnosť najťažšej časti - 5,5 kg Akumulátor 
Statická stabilita z kopca 25,9° 26,7° 

Statická stabilita do kopca 22,7° 24,1° 

Statická stabilita po stranách 20,8° 22,7° 

Spotreba energie (maximálny rozsah) - 27 km 

Dynamická stabilita do kopca - 8° 

Prekonávanie prekážok mm 50 mm 
Maximálna rýchlosť vpred - 6 km/h 

420 mm - 

Uhol roviny sedadla - 2° 

Efektívna hĺbka sedadla - 450 mm 
Efektívna šírka sedadla - 430 mm 

Špecifikačné listy (EN 12184 a ISO 

7176-15) 

Maximálna hmotnosť sediacej osoby: 
Q50R – používateľ s hmotnosťou 
136 kg. 

Vozík Q50R spĺňa ustanovenia 
nasledujúcich štandardov: 

a) požiadavky a metódy testovania 
statických síl, nárazových síl a síl 
spôsobujúcich únavu materiálu (ISO 
7176-8)

b) napájacie a ovládacie systémy 
elektrických vozíkov – požiadavky a 
metódy testovania (ISO 7176-14)

c) klimatický test v súlade s normou 
ISO 7176-9

d) tento produkt je zaradený do 
kategórie elektrických vozíkov triedy B

e) Elektromagnetická kompatibilita

24 

Najmenej/ najviac stabilné 
sedadlo

Minimálna brzdná vzdialenosť z max. 
rýchlosti
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- 490 mm Odstránená sedačka 

Uhol opierky - 8° 

Výška opierky chrbta - 550 mm Odstránená sedačka 
Vzdialenosť stupačiek a sedadla - 400 mm 

Uhol nohy voči povrchu sedadla - 100,5° 
-  280 mm Odstránená sedačka 

Minimálny rádius otočenia 609 mm - 
EN 12184 Min. Max. Poznámky 

  
- 50 mm 

Minimálna šírka chodby 1100 mm - 

Minimálna svetlá výška 80 mm - 

Prevádzková sila ovládača rýchlosti - 3,8 N 

Prevádzková sila ovládača smeru - 2,5 N 

POZNÁMKA: Niektoré možnosti a opatrenia nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. 

Výška povrchu sedadla na prednej hrane

Vzdialenosť lakťových opierok a sedadla

Maximálna výška bezpečného zostúenia z 
obrubníka
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3.0 Návod na použitie  

Kroky ovládania vozíka sú tieto: 

1 Overte si, či je vozík prepnutý do režimu jazdy 

2. Zapnite napájanie.

3. Upravte nastavenie rýchlosti.

4. Ovládaciu rukoväť používajte nasledujúcim spôsobom:

Režim pohybu vozíka Metóda ovládania pre ovládaciu páku 

Chod vpred Potlačte ovládaciu páku vpred. 

Dozadu Potiahnite ovládaciu páku vzad. 

Otočenie vpravo Otočte ovládaciu páku doprava. 

Otočenie vľavo Otočte ovládaciu páku doľava. 

Zastaviť Po uvoľnení ovládacej páky sa vozík automaticky o krátku chvíľu 

zastaví. 
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1. Ovládač
Súčasti ovládača
Pomocou ovládača môžete 
ovládať tento produkt. Ovládač 
slúži na ovládanie vozíka, 
detekciu úrovne nabitia 
akumulátora, ovládanie 
funkčného stavu a stavu 
elektronického systému. 

Súčasti ovládača:
 

1. Riadiaca páka;
2. Panel
3. Rozhranie nabíjania
4. Konektor

 
napájacieho

vedenia
 

5. Pripojenie motorového
vodiča
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Riadiaca páka; 
Ovládacia páka slúži na ovládanie smeru a rýchlosti vozíka. Po potlačení ovládacej páky sa vozík pohne. Čím 
viac páku potlačíte, tým vyššia bude rýchlosť vozíka. 

Varovanie! Ak sa vozík náhodne pohne, ihneď uvoľnite páku a vozík sa sám zastaví. 
Tlačidlo Zap./Vyp. 
Hlavný vypínač sa používa na zapnutie a vypnutie ovládača. 

VAROVANIE! Ak nejde o kritický stav, nepoužívajte hlavný vypínač na zastavenie vozíka – v  opačnom 
prípade sa vozík okamžite (náhle) zastaví. 

VAROVANIE! Keď vozík nepoužívate, vypnite napájanie, aby nedošlo k náhodnému pohybu 
vozíka.

 

Indikátor úrovne nabitia akumulátora
 

Indikátor úrovne nabitia akumulátora sa nachádza pred ovládacou pákou. Keď je ovládač zapnutý, zobrazuje 
úroveň nabitia akumulátora, stav ovládača a

 
stav napájacieho systému. Keď sú všetky indikátory na displeji 

rozsvietené, akumulátor je úplne nabitý.
 
(Všetky indikátory neznamenajú, že akumulátor je úplne nabitý, 

všímajte si indikátor nabíjačky počas nabíjania)
 

1. Svieti alebo bliká iba červený indikátor: akumulátor je slabý, ihneď ho nabite.
2. Rýchle blikanie všetkých indikátorov: zlyhanie ovládača alebo napájacieho systému.
3. Striedavé blikanie všetkých indikátorov: po zapnutí ovládača nie je ovládacia páka v

 
normálnej polohe. Ak

dôjde k
 
tejto situácii, vypnite ovládač, presuňte ovládaciu páku do pôvodnej polohy a

 
ovládač znova zapnite.



29 

Tipy! Ak vyššie uvedený stav pretrváva, obráťte sa na predajcu. 

Indikátory rýchlosti

 

Indikátory rýchlosti uvádzajú maximálnu rýchlosť v

 

rámci aktuálneho nastavenia. Indikátor LED vpravo uvádza 

aktuálne nastavenie maximálnej rýchlosti. Režim limitu rýchlosti označuje konkrétnu hodnotu maximálneho 

rýchlostného limitu nastavenú programom.

 

Indikátor rýchlosti má 5-stupňovú funkciu regulácie rýchlosti. Keď svietia všetky indikátory LED rýchlosti, 

maximálna rýchlosť má hodnotu 1,50

 

m/s (tolerancia 5

 

%). Rýchlosť vyjadrená 4

 

indikátormi LED je 1,31

 

m/s 

(tolerancia 5

 

%). Rýchlosť vyjadrená troma indikátormi LED je 1,12

 

m/s (tolerancia 5

 

%). Rýchlosť vyjadrená 

dvoma

 

indikátormi LED je 0,97

 

m/s (tolerancia 5

 

%). Rýchlosť vyjadrená 1

 

indikátorom LED je 0,75

 

m/s 

(tolerancia 5

 

%).

 

POZNÁMKA! Pred tým, ako sa oboznámite s

 

fungovaním vozíka, nastavte ho na nízku rýchlosť.

 

Tlačidlo klaksónu

 

Toto tlačidlo sa používa na ovládanie klaksóna. Keď sa pred vami nachádza živá prekážka, stlačením tlačidla 
klaksóna generuje vozík zvuk sirény, aby nedošlo k

 

nehode.
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Nabíjací port 
Pomocou osobitnej nabíjačky nabite vozík cez zásuvku XLR s troma otvormi na prednej strane ovládača. 

Pripojenie ovládača
 

UPOZORNENIE! Nesprávne pripojenia spôsobia poškodenie ovládača, nabíjačky a
 

konektorov.
 

2. Akumulátor
Akumulátor je pevne umiestnený v

 
strednej

a
 
zadnej časti produktu. Akumulátor disponuje

výstupným portom napájania, ochranou pred
preťažením a

 
nabíjacím otvorom.

Výstupný port: je pripojený k
 

ovládaču a
 

slúži
na napájanie každého systému
Ochrana pred preťažením: chráni pred
výpadkom napájania v

 
prípade preťaženia

Nabíjací port: Odpojte puzdro na akumulátor od vozíka a
 
pomocou nabíjačky nabite akumulátor.

V
 
tomto produkte sa používa jeden lítiový akumulátor 30

 
Ah (akumulátor je uzatvorený a

 
nevyžaduje žiadnu

údržbu).
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UPOZORNENIE! Na nabíjanie akumulátora je potrebné používať nabíjačku dodávanú spolu s 
vozíkom. NEPOUŽÍVAJTE iné nabíjačky. 

Demontáž puzdra na akumulátor: 
1. Odpojte napájací konektor
2. Potiahnite poistný čap na jednom konci smerom von a po miernom otočení ho uvoľnite (musí sa nachádzať
v normálne otvorenej polohe)
3. Uchopte rukoväť puzdra na akumulátor a súčasne ťahom otvorte poistný čap na druhom konci, a potom
odpojte puzdro na akumulátor

Inštalácia puzdra na akumulátor: 
1. Nadvihnite puzdro na akumulátor do rámu (pozrite vyobrazenie).
2. Zatlačte puzdro na akumulátor dopredu až nadoraz. Všimnite si dve skrutky na ráme, ktoré slúžia ako
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nástroj na obmedzenie pohybu puzdra na akumulátor. 
3. Zarovnajte upevňovacie otvory na puzdre na akumulátor s poistným čapmi na ráme, zasuňte poistné čapy
a overte, či sú zaistené.

3. Elektromagnetická brzda
Tento produkt je na poskytnutie požadovanej úrovne komfortu
vybavený dvoma režimami:
Režim voľného otáčania kolies a režim jazdy.
Manuálny režim a elektrický režim:
1. Každý motor má v zadnej časti rukoväť elektromagnetickej
brzdy (obrázok 4-2).
2. Stlačte rukoväť nadol do polohy režimu voľného otáčania kolies
3. Potlačte rukoväť nahor do polohy režimu jazdy

Obr. 4-2 

Režim jazdy Režim voľného otáčania   kolies
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VAROVANIE! Keď sedíte vo vozíku, je zakázané prepínať vozík do režimu voľného otáčania kolies – v 
opačnom prípade hrozí riziko osobného zranenia. Požiadajte asistenta o pomoc. 
VAROVANIE! Keď sa budete nachádzať na šikmom povrchu, nenastavujte tento produkt do režimu voľného 
otáčania kolies – v opačnom prípade hrozí riziko nekontrolovaného pohybu vozíka a osobného zranenia. 
VAROVANIE! Pamätajte na to, že keď je toto zariadenie nastavené do režimu voľného otáčania kolies, 
brzdový systém je deaktivovaný – tento režim sa nesmie používať pri jazde klesaním nadol. 
VAROVANIE! S cieľom chrániť osobnú bezpečnosť používateľa a toto zariadenie pred poškodením, 
používajte rukoväť elektromagnetickej brzdy opatrne. 
4. Páka nastavenia ovládača: 
Ovládaciu páku je možné jednoduchým spôsobom predĺžiť 
a skrátiť: 

1. Otáčaním plastovej skrutky v smere pohybu hodinových 
ručičiek (zhora nadol) uvoľnite páku nastavenia ovládača. 
2. Potiahnutím páky nastavenia dopredu alebo dozadu 
upravte nastavenie požadovanej polohy. 
3. Otáčajte plastovú skrutku proti smeru pohybu hodinových ručičiek a dotiahnite ju. 
Poloha ovládača sa dá nastaviť takto: 

Uvoľnenie

 

Utiahnutie
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1. Vypnite ovládač.
2. Potiahnite ovládač
doprava a naspäť.

5. Stabilizačný mechanizmus:
Účelom stabilizačných mechanizmov je vylepšiť stabilitu vozíka. Vďaka týmto mechanizmom sa znižuje riziko
prevrátenia vozíka v stúpaní.

Stabilizačné mechanizmy je možné nastaviť do troch polôh (pozrite obrázok nižšie) – poloha 1, 2, 3 
Pozícia č. 1: Keď skladáte vozík, nastavte blokovacie koliesko do polohy 1 na jednoduchšie zloženie 
VAROVANIE! Stabilizačný mechanizmus NEFUNGUJE v polohe 1 ako stabilizačný mechanizmus. 
Počas používania vozíka je zakázané nastavovať stabilizačné mechanizmy do tejto polohy. 
Pozícia č. 2: Poloha 2 je určená na použitie vtedy, keď používate vozík na rovných povrchoch                   
(napríklad vo vnútri). 
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Pozícia č. 3: Najúčinnejšia poloha stabilizačného mechanizmu – mechanizmus VŽDY nastavujte do tejto polohy 

 

6. Lakťová opierka
Aby mohol používateľ manipulovať s  vozíkom zo strany, lakťovú opierku vozíka Q50R je možné jednoducho
vyklopiť dozadu. 

Postup je tento:
1. Prepnutím prepínača nadol systém odistíte. 
Teraz môžete nadvihnúť lakťovú opierku nahor a

 

vrátiť naspäť.

 

Pozícia č.1 Pozícia č. 2 Pozícia č. 3 
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2. Prepnutím prepínača doprava systém zaistíte.

7. Nabíjanie
Kroky nabíjania
1. Odstavte zariadenie na miesto, na ktorom sa nachádza štandardná elektrická zásuvka. Overte si, či je 
ovládač vypnutý a či je zariadenie nastavené do režimu jazdy.
2. Pripojte trojkolíkovú zástrčku XLR nabíjačky do zásuvky s troma otvormi
na ovládači.
3. Keď indikátor na nabíjačke svieti červenou (oranžovou) farbou, znamená
to, že zariadenie sa nabíja. Po zmene farby na zelenú je akumulátor úplne
nabitý.
Frekvencia nabíjania
1.  DENNÉ POUŽÍVANIE: Ak používate tento produkt každý deň, nabite ho

Odistený stav Zaistený stav 
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ihneď po ukončení používania v rámci dňa, aby ste ho mohli používať počas celého nasledujúceho dňa. 
Odporúčame, aby ste zariadenie nabíjali 6 – 8 hodín, nie však dlhšie než 12 hodín. 
2. OBČASNÉ POUŽÍVANIE: Ak zariadenie často nepoužívate (raz týždenne alebo menej), nabíjajte ho po 
dobu najmenej 6 – 8 hodín týždenne.
Varovanie! Akumulátor uchovávajte v suchom prostredí a dbajte na to, aby sa úplne nevybil. Jedno 
nabíjanie by nemalo trvať dlhšie než 12 hodín.
Ak tento produkt často nepoužívate, odporúčame, aby ste z neho vytiahli akumulátor a najmenej raz
týždenne ho nabili. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, akumulátor pred uskladnením zariadenia
nabite. Odpojte kábel a zariadenie uložte na teplé a suché miesto. Vyhnite sa prostrediam s extrémnymi
(mimoriadne vysokými alebo nízkymi) teplotami. Zamrznuté akumulátory nenabíjajte.
8. Prechod z/do vozíka
Keď presadáte z vozíka na iné sedadlo, najprv vypnite napájanie. Vozík sa pod tlakom pri presune môže
skĺznuť do strany. Dbajte na to, aby ste v prípade osobného zranenia prijali vhodné preventívne opatrenia.
Do pozornosti: V  prípade používateľov, ktorí sa môžu pohybovať a  majú dostatok sily v  hornej časti tela, je

možné tento krok vykonať samostatne.

1. Posuňte vozík čo najbližšie k bočnej strane cieľového sedadla.

2. Po správnom umiestnení vozíka overte, či je vozík prepnutý do režimu jazdy.
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3. Vyklopte stupátka.

4. Vyklopte lakťovú opierku do blízkosti cieľového sedadla.

5. Pomaly sa premiestnite z prednej časti vozíka na cieľové sedadlo.

Počas presunu dbajte na to, aby sa čalúnenie dostalo čo najmenej (alebo vôbec) pod telo. Počas presunu
(najmä po opustení čalúnenia sedadla) dávajte pozor, aby nedošlo k bočnému skĺznutiu. V prípade potreby
je nad obidve sedadlá možné upevniť ako pomôcku dosku.

9. Zloženie
Vďaka tomu, že vozík je možné zložiť, získate viac priestoru a vozík bude možné prakticky uskladniť
a prepravovať. Nižšie uvádzame špecifické postupy:
1. Nastavte stabilizačné mechanizmy do polohy 1 (prečítajte si časť 5. Stabilizačný mechanizmus)
2. Otvorte pracku
3. Zložte vozík
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4.0 Preprava 

Vozík  Q50R nie je určený  na použitie  ako sedadlo  spolujazdca  vo vozidle . Preto používateľa  sediaceho  vo 
vozíku nie je možné prepravovať vo vozidle. Aj keď je tento vozík vybavený bezpečnostným pásom, vozík 
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so sediacim používateľom nie je určený na prepravu vozidlom. 
Preprava invalidného vozíka v aute 
Krok 1: zložte vozík 
Krok 2: odpojte napájací konektor 
Krok 3: uložte vozík do batožinového priestoru vozidla  

VAROVANIE! Neprenášajte vozík uchopením za nastaviteľné alebo pohyblivé časti vozíka – v  opačnom 
prípade hrozí riziko osobného zranenia alebo poškodenia vozíka. 
VAROVANIE! Keď sa vozidlo pohybuje, nesadajte si do elektrického vozíka – v opačnom prípade 
hrozí riziko osobného zranenia. 
VAROVANIE! Dbajte na zaistenie bezpečnosti elektrického vozíka počas prepravy. V opačnom 
prípade hrozí riziko osobného zranenia alebo poškodenia vozíka. 

Ochranné opatrenia v prípade nepriaznivého počasia: 
VAROVANIE! Nevystavujte tento produkt pôsobeniu vlhkosti (napríklad dážď, sneh, hmla, 

postriekanie ap.), v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia zariadenia a vlhký produkt bude pred 
použitím potrebné vysušiť. 
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5.0 Údržba a čistenie  

Tento produkt je elektrický invalidný vozík, ktorý vyžaduje pravidelnú údržbu. Údržba je veľmi dôležitá 
a  ak budete  dodržiavať  pokyny  na údržbové  kontroly , ktoré  sú uvedené  v  tejto  časti , zariadenie  budete 
môcť  používať  dlhé  roky . Niektoré  bežné  kontroly  môžete  vykonať  vlastnými  silami  a  iné v

 
spolupráci  s

 predajcom. Otázky týkajúce sa údržby alebo prevádzky tohto zariadenia smerujte na distribútora tohto 
výrobku.  

UPOZORNENIE ! Tento  produkt  je rovnako  ako väčšina  elektrických  alebo  mechanických  zariadení 
citlivý  na vplyvy  okolitého  prostredia . Vyhýbajte  sa vlhkým  prostrediam  – priamy  kontakt  s vodou  alebo 
vlhkým  prostredím  môže  spôsobiť  poruchu  mechanických  alebo  elektrických  častí  vozíka . Voda  môže 
spôsobiť koróziu elektronických súčastí a rámu! 

Ak dôjde ku kontaktu produktu s vodou, vykonajte nasledujúcu údržbu: 
1 Pomocou handry vysušte čo najviac vlhkosti a zariadenie uložte na suché miesto. 
2 Pred použitím vykonajte všetky bezpečnostné a prevádzkové testy. 
3 Ak nastane akákoľvek abnormálna situácia, obráťte sa na distribútora tohto produktu. 

Všeobecné pokyny 
1、Po náraze ovládača (najmä ovládacej páky). 
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2、Vyhnite sa dlhodobej expozícii voči nepriaznivým vplyvom (napríklad prehrievanie, chlad alebo vlhkosť) 
a uchovávajte ovládač v čistote. 
3、Skontrolujte všetky elektrické prípojky a overte, či sú riadne pripojené; skontrolujte pripojenia nabíjačky. 
4、Keď svietia všetky indikátory merača stavu nabitia akumulátora, akumulátor je dostatočne nabitý 
a elektrický systém ovládača funguje normálne. 
5、Ak červený indikátor na ploche stavu nabitia akumulátora pomaly bliká, znamená to, že akumulátor je 
slabý a je potrebné ho nabiť; ovládač a elektrický systém však fungujú správne. 
6、Ak plocha stavu nabitia akumulátora rýchlo bliká, ovládač detegoval chybu. Prečítajte si tabuľku 
s informáciami o riešení problémov. 
7、Skontrolujte všetky káblové pripojenia a overte, či sú riadne pripojené a či na nich nie je korózia. 
8、Všetky kolesové ložiská sú namazané a utesnené – mazivo nie je potrebné pridávať. 
9、Jazdite s invalidným vozíkom v každom jazdnom profile (ak sú nainštalované), aby ste sa uistili, že invalidný vozík 

pracuje tak ako predtým. 
10、Vizuálne skontrolujte vozík a  overte, či sú opierky na nohy, lakťové opierky ap. správne nastavené a  pripojené k

 vozíku, a  či sú všetky upevňovacie prvky riadne dotiahnuté.  
UPOZORNENIE! Po dokončení každej údržby alebo opravy vozíka je potrebné pred jeho opakovaným použitím
 overiť, či funguje správne. 
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Kontrola produktu 
Denná kontrola:  

Vypnite ovládač, skontrolujte ovládaciu páku, overte, či nie je ohnutá a poškodená a overte, či sa po jej 
uvoľnení vráti do pôvodnej polohy. Gumový podstavec ovládacej páky kontrolujte iba vizuálne – 
nemanipulujte s ním ani ho neopravujte. Ak máte otázky, obráťte sa na predajcu. 

Vizuálne skontrolujte káble ovládača a overte, či nie sú popraskané alebo inak poškodené, a či nie sú 
odhalené vodiče. Ak sa vyskytne problém s káblom, obráťte sa na predajcu. 

Týždenná kontrola: 
Odpojte konektor ovládača z puzdra na akumulátor, skontrolujte pripojenie a prípadnú koróziu. Podľa 
potreby sa obráťte na predajcu. 
Skontrolujte brzdy. Túto kontrolu je potrebné vykonať na rovnom povrchu a v okolí vozíka musíte mať 
k dispozícii dostatok voľného priestoru. 
Kontrola bŕzd: 

1. Zapnite ovládač. Po uplynutí jednej sekundy skontrolujte indikátor napájania a overte, či je
akumulátor nabitý. 

2. Pomaly potlačte ovládaciu páku smerom vpred a zistite, či budete počuť zvuk „kliknutia“ brzdy. Ihneď
uvoľnite ovládaciu páku. Po každom potlačení ovládacej páky musíte na niekoľko sekúnd počuť zvuk aktivácie 
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brzdy. 
3. Tento krok trikrát opakujte a pri kontrole potlačte ovládač dozadu, doľava a doprava.

Mesačná kontrola: 
1. Skontrolujte opotrebovanie predných kolies a hnacích kolies. Ak sa vyžaduje údržba, obráťte sa na

predajcu. 
2. Skontrolujte opotrebovanie a uvoľnenie prednej vidlice. Môže to znamenať potrebu úpravy

nastavenia alebo výmeny ložiska. V prípade opravy alebo výmeny sa obráťte na predajcu. 
3. Tento produkt uchovávajte v čistote a odstráňte z neho všetky nečistoty (vlasy, jedlo, nápoje, iné

zvyšky). 
Iné situácie 

Teplota (niektoré súčasti vozíka sú citlivé na teplotu) 
 V prostredí s mimoriadne nízkymi teplotami môže akumulátor zmrznúť. Existuje mnoho faktorov,

ktoré môžu pri určitých teplotách spôsobiť zamrznutie akumulátora, ako napríklad typ nabíjačky, používanie 
a typ akumulátora (napríklad uzavreté olovené akumulátory alebo gélové akumulátory). 

 Nadmerná teplota môže spôsobiť spomalenie vozíka. Bezpečnostná funkcia ovládača chráni motor
a ďalšie elektronické komponenty pred poškodením. 
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Tento produkt skladujte v
 
chladnom a

 
suchom prostredí. Neskladujte výrobok v

 
prostredí s

 
extrémnymi 

teplotami. Ak produkt nie je možné uskladniť v
 
prostredí s

 
vyššie uvedenými charakteristikami, hrozí riziko 

korózie vozíka a
 
poškodenia elektrického systému. Podmienky skladovania: teplota: –40

 
℃ – +65

 
℃, 

relatívna vlhkosť: ≤
 
80

 
%, atmosférický tlak: 86

 
kPa – 106

 
kPa

 

UPOZORNENIE! 
 

V
 

prípade dlhodobého uskladnenia odpojte akumulátor!
 

Čistenie
 

 Produkt neoplachujte vodou a
 
dbajte na to, aby nedošlo k

 
priamemu kontaktu produktu s

 
vodou.

 Tento produkt je možné jednoducho utrieť vlhkou handričkou. Na čistenie sedadla nepoužívajte
chemikálie. V

 
opačnom prípade hrozí riziko korózie a

 
roztrhnutia tkaniny sedadla. Čistenie vykonávajte 

pomocou vlhkej utierky a
 
šetrného mydla. Po dokončení čistenia nechajte produkt dôkladne vyschnúť. 

V
 
prípade mastnoty odpojte tkaninu zo sedadla a

 
osobitne ju vyperte.

 

6.0 Riešenie problémov
 

Problém Možné príčiny Riešenie 
Počet 
náhradných 

Spôsob 
obstarania 

Uskladnenie
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Počet náhradných 
dielov  

Krátka 
vzdialenosť 
dojazdu 

A: Príliš krátky čas 
nabíjania akumulátora 
B: Akumulátor starne 
a neuchová dostatok 
napätia 

A: Nabíjajte akumulátor cez 
noc (8 hodín). 
B: Vymeňte akumulátor. 

A:/ 
B: 
Akumulátor
x1 

Nákup 
realizujte cez
autorizovaného
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 

Akumulátor nie 
je možné nabiť 

A: Nabíjačka je poškodená 

 
B: Uvoľnené pripojenie 
akumulátora alebo 
vypálená poistka 
akumulátora    
C: Poškodená el.zásuvka 

A :  Vymeňte  nabíjačku  

B: Skontrolujte vodiče, pripojte 
vodiče alebo vymeňte poistku.

 

C: Vymeňte elektrickú zásuvku.

 

 
 

A: 
1 nabíjačka 
B:/ 

C:/

 

 

Nákup 
realizujte 
cez
autorizovaného

 predajcu
 

Problém Možné príčiny Riešenie Spôsob 
obstarania

alebo 
spoločnosti
Intco
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 D: Nabíjačka, vodič 

nabíjačky, zástrčka 
alebo poškodené 
vnútorné vodiče

 

 

Príliš vysoký 
nabíjací prúd 
akumulátora 

Akumulátor je 
poškodený  

Skontrolujte, či akumulátor 
neskratuje. Podľa potreby 
vymeňte akumulátor. 

Akumulátor
x1 

Nákup 
realizujte 
prostrednícvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 
Indikátor 
úrovne nabitia 
príliš skoro po 

A: Akumulátor starne 
a neuchová napätie 
B: porucha obvodu 

A: Vymeňte akumulátor. 
B: Obráťte sa na predajcu 
alebo výrobcu. 

A 1 akumulátor

 

Nákup 
realizujte 
prostredníctvom

D: 
1 nabíjačka

D:  Možno  budete  musieť 
vymeniť  nabíjačku  a vykonať 
dôkladnú údržbu.

B：/ 
B: 1 nabíjačka
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dokončení 
nabíjania 
vykazuje slabý 
akumulátor 

C: porucha nabíjačky C: Vymeňte nabíjačku, obráťte 
sa na predajcu alebo výrobcu 

 

 

autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 

Indikátor 
akumulátora 
bliká ihneď po 
nabití 
a vykazuje 
slabý 
akumulátor 

A: Akumulátor starne 
B: porucha obvodu 
C: porucha nabíjačky 

A: Vymeňte akumulátor. 
B: Obráťte sa na predajcu 
alebo výrobcu. 
C: Vymeňte nabíjačku 

A 
1 akumulátor

 
B：/

 
B: 
1 nabíjačka

 

Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco
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Kolesá vozíka 
sa nepohnú 
(nejazdia)

 

A:  elektrický  vozík  je 
prepnutý v

 

manuálnom režime
 

B: Je potrebné nabiť 
akumulátor

 

C: Odpojená nabíjačka
 

D: porucha obvodu
 

A:  Otočte  motorový  prepínač do 
výkonovej polohy.

 

B: Akumulátor je nabitý.
 

C: Odpojte  zástrčku  nabíjačky .  D: 
Skontrolujte  a  podľa potreby  vymeňte 
poistku kladnej svorky akumulátora. 

 V opačnom prípade sa môže 
vyžadovať kontrola vnútorných 
súčastí. 

 

B：/
 

C：/
 

D：/
 

Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 

Abnormálny 
hluk alebo 
abnormálna 
prevádzka 
motora 

porucha obvodu 
Obráťte sa na predajcu alebo 
výrobcu 

/ Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 

A：/

Intco
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Otáča sa iba 
jedno koleso 

A: Porucha obvodu 
B: Jeden z motorových 
prepínačov je 
v manuálnej polohe 

A: Požiadajte predajcu alebo 
výrobcu o údržbu. 
B: Prepnite brzdu motorového 
prepínača do režimu 
elektrického pohonu. 

A:/ 
B：/ 

Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 

Chyba 
ovládača alebo 
žiadna reakcia 

A: Porucha obvodu 
B: Program ovládača je 
nesprávny 

A: Požiadajte predajcu alebo 
výrobcu o údržbu. 
B: Ovládač je  
preprogramovaný. 

A:/ 
B:/ 

Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti
Intco
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Vozík 
nereaguje na 
pokyny 

A: Nesprávne pripojenie 
koncovky akumulátora 

Vyčistite koncovky 
akumulátora. Ak chybu nie je 
možné odstrániť, požiadajte 
výrobcu alebo predajcu 
o údržbu.

/ Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 

Vozík 
nereaguje na 
pokyny 

A: Nesprávne pripojenie 
koncovky akumulátora 

Vyčistite koncovky 
akumulátora. Ak chybu nie je 
možné odstrániť, požiadajte 
výrobcu alebo predajcu 
o údržbu.

/ Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu alebo 
spoločnosti 
Intco
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Indikátor 
nabitia sa 
nezobrazí ani 
po dokončení 
nabíjania 

A: Porucha obvodu 

Overte, či akumulátor funguje 
normálnym spôsobom. 
V opačnom prípade požiadajte 
predajcu alebo výrobcu 
o servis. 

/ Nákup realizujte 
prostredníctvom 
autorizovaného 
predajcu 
alebo 
spoločnosti 
Intco

 
 

POZNÁMKA : Ak  je potrebné  vymeniť  alebo  rozobrať  vozík , obráťte  sa na  miestneho  autorizovaného 
predajcu alebo spoločnosť Intco a požiadajte o likvidáciu. Používateľ nesmie vozík vlastnými silami rozoberať 
ani vymieňať jeho súčasti – v opačnom prípade hrozí riziko poškodenia vozíka alebo osobného zranenia. 
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Samočinná diagnostika chýb (všetkých 5 diód LED na displeji akumulátora bliká)

Systém v novom rozhraní VSI zistí problém v  elektrickom systéme  vozíka. Postupujte podľa nasledujúceho 
postupu.
1. Vypnite ovládač.
2. Uistite sa, že všetky konektory na vozíku a riadiacom systéme sú pevne zapojené/zafixované.
3. Ak nedokážete určiť problém, pokúste sa použiť sprievodcu samočinnou pomocou.
4. Znova zapnite ovládač a pokúste sa jazdiť vozíkom. Ak sa bezpečnostný obvod znova aktivuje,
vozík vypnite a nepoužívajte ho. Kontaktujte vášho servisného zástupcu.

Č. Diagnostika Riešenie 
1 Akumulátory potrebujú nabiť alebo ich pripojenie 

nie je správne. 
Skontrolujte pripojenia akumulátorov. 
Ak sú pripojenia v poriadku, skúste 
akumulátory nabiť. 

2 Ľavostranný motor má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia k motoru na 
ľavej strane. 

3 Skrat pripojenia motora na ľavej strane 
k akumulátoru. 

Obráťte sa na 
servisného zástupcu. 

4 Pravostranný motor má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia k motoru na 
ľavej strane. 
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5 Skrat pripojenia motora na pravej strane 
k akumulátoru. 

Obráťte sa na 
servisného zástupcu. 

6 Nepoužíva sa. / 
7 Naznačená je chyba riadiacej páky. Overte, či sa ovládacia páka nachádza 

v stredovej 
polohe pred zapnutím ovládača. 

8 Indikácia chyby ovládača. Uistite sa, že všetky pripojenia sú bezpečne 
pripojené. 

9 Parkovacie brzdy sú nesprávne pripojené. Skontrolujte pripojenia parkovacích bŕzd a 
motora. 
Overte, či sú prípojky ovládača riadne 
pripojené. 

10 Do ovládača vstupuje nadmerné napätie. Spravidla je to 
spôsobené nesprávnym pripojením 
akumulátora. Skontrolujte pripojenia 
akumulátorov. 

Iné situácie, v ktorých sa vyžaduje servis vykonávaný predajcom: 
* Nadmerný hluk z motora
* Praskliny v spojoch
* Nemožnosť spustenia
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* Opotrebovanie pneumatík
* Silné vibrácie

7.0 Pokyny k EMC 
Bezpečnosť: Elektromagnetické žiarenie 
Štandardná  verzia  elektrického  invalidného  vozíka  bola testovaná  podľa použiteľných  požiadaviek  z

 hľadiska elektromagnetického  žiarenia (EMC) 7176-21. Aj napriek týmto testom nie je možné vylúčiť vplyv 
elektromagnetického žiarenia na fungovanie  vozíka, napríklad:  

Mobilné telefóny 
Veľké zdravotnícke zariadenia 
Iné zdroje elektromagnetického žiarenia 
Nie je možné vylúčiť, že invalidný vozík môže rušiť elektromagnetické polia. Napríklad: 
Dvere v obchodoch 
Systémy proti krádeži v obchodoch 
Systémy otvárania garážových dvier  
Ak by sa v nepravdepodobnom prípade takéto problémy vyskytli, žiadame vás, aby ste okamžite 

informovali svojho predajcu. 

Nižšie sú uvedené informácie o kábloch týkajúce sa EMC. 
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Kábel 
Maximálna dĺžka kábla, 

tienený/netienený 
Počet Klasifikácia kábla 

Napájanie striedavým 

prúdom 
1,7 m Netienený 1 súprava 

Napájanie striedavým 

prúdom 

Napájanie 

jednosmerným prúdom 
1,15 m Netienený 1 súprava 

Napájanie 

jednosmerným 

prúdom 

Dôležité informácie týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC) 

Používanie ELEKTRICKÉHO INVALIDNÉHO VOZÍKA vyžaduje špeciálne opatrenia 

týkajúce sa EMC. Vozík je možné používať v súlade s informáciami o EMC uvedenými v používateľskej 

príručke . ELEKTRICKÝ  INVALIDNÝ  VOZÍK  spĺňa  ustanovenia  normy  IEC 60601 -1- 2:2014  z

 

hľadiska 

odolnosti a  emisií. Je však potrebné potupovať v  súlade so špeciálnymi preventívnymi opatreniami:

 



57 

ELEKTRICKÝ INVALIDNÝ VOZÍK bez PODSTATNÝCH  VÝKONOVÝCH CHARAKTERISTÍK je 

určený na používanie v  domácom prostredí zdravotnej starostlivosti.  

UPOZORNENIE: Prenosné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, akými 

sú napríklad anténové káble a externé antény) by sa nemali používať bližšie než 30 cm (12 palcov) k žiadnej 

z častí ELEKTRICKÉHO INVALIDNÉHO VOZÍKA (vrátane káblov určených výrobcom). V

 

opačnom prípade 

hrozí riziko zhoršenia výkonu tohto zariadenia.  

Používanie iného príslušenstva a káblov než tých, ktoré stanovila spoločnosť JIANGSU INTCO (s výnimkou 

príslušenstva a káblov predávaných spoločnosťou JIANGSU INTCO k ELEKTRICKÉMU VOZÍKU vo forme 

náhradných dielov pre vnútorné komponenty) môže viesť k zvýšeniu podielu EMISIÍ alebo zníženiu 

ODOLNOSTI ELEKTRICKÉHO INVALIDNÉHO VOZÍKA.  

UPOZORNENIE: Používanie tohto ELEKTRICKÉHO VOZÍKA vedľa iného zariadenia alebo na inom 

zariadení je zakázané; v opačnom prípade hrozí riziko nesprávneho fungovania. 

Po výpadku  napájania  striedavým  prúdom  a  nabíjanie  akumulátora  ELEKTRICKÉHO  INVALIDNÉHO 

VOZÍKA zastaví a  po obnovení napájania by sa malo nabíjanie automaticky obnoviť. 
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Tento stupeň degradácie je možné akceptovať, pretože nevedie k neprijateľným rizikám ani k strate 

základnej úrovne bezpečnosti alebo základného výkonu. 

Tabuľka súladu s EMI 

Tabuľka 4 vstupný port napájania striedavým prúdom 

Jav Základná norma EMC Úrovne testu odolnosti 
Domáce prostredie zdravotnej starostlivosti 

Elektrický rýchly 
prechodový/rázový 

prúd 
IEC 61000-4-4 ±2 kV 

Obnovovacia frekvencia 100 kHz 

Prepätia 
vedenie > vedenie IEC 61000-4-5 ±0,5 kV, ±1 kV 

Prevádzané 
rušenia vyvolané 

RF poľami 
IEC 61000-4-6 

3V, 0,15MHz-80MHz 
6 V v pásmach ISM a pásmach amatérskych rádiových 
pásmach od 0,15 MHz do 80 MHz 
80 % AM pri 1 kHz 

Poklesy napätia IEC 61000-4-11 0 % UT, 0,5 cyklu 
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Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 
0 % UT, 1 cyklus 
a 
70 % UT, 25/30 cyklov 
Jedna fáza: pri 0° 

Prerušenia napätia IEC 61000-4-11 0 % UT, 250/300 cyklov 

Schéma elektrického zapojenia
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8.0 Likvidácia 

Symboly uvedené nižšie znamenajú, že podľa miestnych zákonov a nariadení je potrebné tento produkt 
zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho 
do miestneho zberného miesta určeného miestnymi orgánmi. Osobitný zber a recyklácia tohto produktu 
v čase likvidácie pomáhajú chrániť prírodné 
zdroje a zabezpečenia recykláciu produktu 
spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

Uistite sa, že ste legálnym vlastníkom 
produktu, skôr ako budete produkt chcieť 
zlikvidovať v súlade s vyššie uvedenými 
odporúčaniami. 

9.0 Servis  
Táto časť je určená na pomoc pri vedení záznamov o všetkých servisoch a opravách vášho invalidného vozíka. 
Servisný zástupca vyplní túto časť a

 
príručku vám vráti.

 POZNÁMKA: Obráťte sa na miestne schválené servisné stredisko spoločnosti Sunrise Medical a
 

požiadajte o 
výkon záručnej opravy, servisu alebo všeobecnej opravy. 
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 Režim:
 

Sériové číslo 1 2 3 4 Brzdy 1 2 3 4 

Rok Kefky 

Dátumy servisu Mechanizmus 

voľnobehu 

Riadiace 

zariadenie Rám 

Vypínač ZAP/VYP Stav 

Výstupná zástrčka Riadenie 

Ovládanie Čalúnenie 

Dynamické 

brzdenie Sedadlo 
Programovateľné 

konfigurácia Späť 

Akumulátory Lakťové opierky 

Fyzické 

poškodenie 

Elektrika 
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Spojenia Stav izolačnej trubice 

Testy vybitia 

akumulátora 

Spojenia 

Kolesá/pneumatiky Testovacia jazda 

Opotrebenie Chod vpred 

Tlak Chod vzad 

Ložiská Núdzové zastavenie 

Matice kolies Chod doľava 

Motory Chod doprava 

Elektrické vedenie Svah nahor/nadol 

Hluk Cez prekážku 

Spojenia Parkovacia brzda 

Iba servisní zástupcovia: 
Všetky požadované súčasti si zaobstarajte výlučne od spoločnosti Sunrise prostredníctvom webovej lokality 
alebo priameho kontaktu s oddelením služieb pre zákazníkov alebo servisným oddelením. Nepoužívajte 
neautorizované diely a nevykonávajte neautorizované úpravy.  
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TÁTO ZÁRUKA NIJAKÝM SPÔSOBOM NEZASAHUJE DO VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV.  
Spoločnosť Intco* poskytuje svojim zákazníkom záruku na produkty, ako je uvedené v záručných podmienkach a táto 
záruka pokrýva nasledovné.  
Podmienky záruky:  

1. V prípade, že by bola potrebná oprava alebo výmena dielu, alebo dielov produktu v dôsledku výrobnej chyby
a/alebo chyby materiálu do 24 mesiacov, budú príslušné diely opravené, alebo vymenené bezplatne. Záruka
by mala pokrývať iba výrobné nedostatky.

2. Na uplatnenie záruky sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Sunrise Medical a uveďte presné
podrobnosti charakteru problému. Ak by ste používali produkt mimo oblasti, ktorú pokrýva agent
zákazníckeho servisu spoločnosti Sunrise Medical, opravy, alebo výmena bude vykonaná inou agentúrou
určenou výrobcom. Produkt musí byť opravovaný určeným agentom zákazníckeho servisu spoločnosti
Sunrise Medical (predajca).

3. Na diely, ktoré boli opravované alebo vymenené v rámci tejto záruky, poskytujeme záruku v súlade s týmito
záručnými podmienkami pre zvyšok záručnej doby pre produkt v súlade s bodom 1.

4. Na originálne náhradné diely, ktoré boli nasadené na zákazníkove náklady, je záruka 12 mesiacov (po ich
nasadení) v súlade s týmito záručnými podmienkami.

10.0 Záruka
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5. Táto záruka sa nedá uplatniť, ak je potrebná oprava, alebo výmena produktu, alebo jeho dielu z nasledujúcich
dôvodov.
a) Bežné opotrebovanie vzťahujúce sa okrem iného na nasledovné diely, ak sú nainštalované: batérie,

podrúčky, čalúnenie, pneumatiky, brzdové doštičky, kovania atď.
b) Preťaženie produktu; skontrolujte prosím štítok ES pre zistenie maximálnej hmotnosti používateľa.
c) Invalidný vozík alebo jeho časť neboli ošetrované, alebo udržiavané v súlade s odporúčaniami výrobcu,

uvedenými v Príručke vlastníka a/alebo Technickej príručke.
d) Boli použité doplnky, ktoré nie sú špecifikované ako pôvodné doplnky.
e) Výrobok alebo súčiastka je poškodená na základe zanedbania, nehody, alebo nesprávneho používania.
f) Zmeny/úpravy vykonané na produkte alebo dieloch, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami výrobcu.
g) Opravy boli vykonané skôr, než bola spoločnosť Sunrise Medical informovaná o situácii.

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

* Znamená zariadenie Sunrise Medical, v ktorom bol produkt zakúpený.

JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd 

No. 77, Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, 

Jiangsu Province China 

SUNRISE MEDICAL GmbH

EC-REP

Kahlbachring 2-4 

69254 Malsch 

Germany 
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Importador/Importador/importér 

Sunrise Medical. S.L 

Polígono Bakiola 41, 48498, Arrankudiaga 

Vizcaya, España 

Distribuido por/Distribuído por/distribútor 

Sunrise Medical. S.L 

Polígono Bakiola 41, 48498, Arrankudiaga 

Vizcaya, España 

Rev. 1 – jún/junio 2020 
Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Distribútor na Slovensku:

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