
NÁVOD NA POUŽITIE

SUNRISE
MEDICAL

mobilita

QUICKIE SALSA 

A SALSA M



2  SALSA M

DÔLEŽITÉ: 
NEPOUŽÍVAJTE TENTO INVALIDNÝ VOZÍK 
SKÔR AKO SI PREČÍTATE TENTO MANUÁL 
A KÝM HO NEPOCHOPÍTE.

Informácie o používateľovi

Určené použitie pre elektrické vozíky:

Elektrické vozíky sú exkluzívne pre používateľov, ktorí 
nemôžu chodiť, alebo majú obmedzený pohyb. Vozíky sú 
určené pre ich vlastné použitie vo vnútri alebo na vonku. 
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 váha (zahŕňa váhu používateľa a 
pomôcok namontovaných na invalidný vozík) je uvedená 
na štítku so sériovým číslom, ktorý je prilepený na rám 
vozíka. 

Sériové číslo invalidného vozíka je taktiež uvedené na 
prednej strane príručky vlastníka, ktorá je k dispozícii 
spolu s invalidným vozíkom.

Záruka 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 sú oficiálne odsúhlasené spoločnosťou 
Sunrise Medical.

Oblasti použitia

Rozsah variant namontovania tak ako štandardný dizajn 
znamenajú, že môže byť použitý osobami, ktoré nemôžu 
chodiť alebo majú obmedzený pohyb kvôli:

• Ochrnutiu
• Strate končatiny (amputácia nohy)
• Defektu končatiny/deformácii končatiny
• Kĺbovej kontraktúre/zraneniu kĺbov
• Mŕtvici a mozgovým poruchám
• Neurologickým postihnutiam (napr. MS, Skleróza 
multiplex; Parkinsonova choroba…)
• Chorobe ako napríklad srdcová vada a porucha 
cirkulácie, porucha rovnováhy alebo telesná únava ako 
napríklad pre starších ľudí, ktorí majú ešte stále silu v 
hornej časti tela.
• Osoby, ktoré sú mentálne a fyzicky zdatné, aby bezpečne 
ovládali vstupné zariadenie vozíka 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.

Sunrise Medical má certifikát ISO 9001, ktorý zaručuje 
kvalitu vo všetkých štádiách vývoja a výroby tohto 
invalidného vozíka. 

Sunrise Medical prehlasuje jedinú zodpovednosť, že tento 
výrobok je v súlade s požiadavkami nariadenia 93/42/
EEC upravené 2007/47/EEC.”

Sunrise Medical prehlasuje  že tento výrobok spĺňa
požiadavky vykonané počas “Testovania nárazu” 
ISO 7176-19.
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1.0 Váš invalidný vozík

My v spoločnosti Sunrise Medical chceme, aby ste dostali 
zo svojej SALSY maximum. Táto príručka vlastníka vás 
zoznámi s vozíkom a jeho funkciami. Obsahuje tipy pre 
každodenné použitie, všeobecnú starostlivosť, a okrem toho 
informácie o normách vysokej kvality, ktoré dodržiavame a 
podrobnosti o záruke. 

Invalidný vozík by vám mal byť doručený v kompletne 
nakonfigurovaný, aby ste ho mohli používať; na vozíku 
SALSA je k dispozícii široké spektrum komponentov a 
úprav. Ak chcete o komponentoch získať ďalšie informácie, 
kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Váš invalidný vozík sa k vám dostane vo vynikajúcom stave, 
keďže bol pred opustením našej výrobne individuálne 
skontrolovaný. Dodržiavaním pokynov na údržbu a čistenie 
vášho invalidného vozíka sa udržiava jeho prvotriedny stav 
a budete s ním maximálne spokojní.
Vozík SALSA je určený na každodenné použitie 
jednotlivcom. Je vhodný na použitie vo vnútorných aj 
vonkajších priestoroch (Trieda B). Je to zdravotnícka 
pomôcka určená na použitie iba na chodníkoch, ale môže 
sa použiť aj na prechod medzi chodníkmi.

Táto pomôcka je navrhnutá pre jedného užívateľa s 
obmedzenou mobilitou do hmotnosti 140 kg (v závislosti od 
možností zvolených pre váš vozík), ktorý má rozpoznávaciu, 
fyzickú a vizuálnu schopnosť ovládať "vozidlo" bezpečne 
na svahu s maximálnym sklonom 14 % (8 stupňov). 
Pokiaľ si nie ste istí, čo sa týka vhodnosti použitia vášho 
elektrického vozíka, pre objasnenie kontaktujte svojho 
miestneho povereného dodávateľa pred začatím jeho 
používania.

Pri vykonávaní aj minimálnych úprav je veľmi dôležité 
preštudovať si príslušnú časť Príručky vlastníka. Pre 
náročnejšie úpravy pozorne preštudujte Technickú príručku 
alebo kontaktujte vášho miestneho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom použitia, údržby 
alebo bezpečnosti vášho invalidného vozíka, kontaktujte 
prosím vášho miestneho autorizovaného servisného 
zástupcu Sunrise Medical. Pokiaľ vo vašej oblasti neviete 
o žiadnom autorizovanom predajcovi alebo máte ďalšie 
otázky, prosím písomne alebo telefonicky kontaktujte:

Sunrise Medical GmbH & Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Nemecko
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-111
www.sunrisemedical.com

2.0 Ako používať túto Príručku

2.1 Úvod
Do priestoru nižšie si prosím zaznamenajte adresu a 
telefónne číslo miestneho servisného zástupcu.
V prípade poruchy ho kontaktujte a snažte sa uviesť všetky 
podstatné detaily, aby vám mohol rýchlo pomôcť.
Invalidné vozíky zobrazené a popísané v tejto Príručke 
nemusia byť v každej podrobnosti totožné s vaším modelom. 
Napriek tomu všetky pokyny sú celkom relevantné, bez 
ohľadu na rozdiely v detailoch.
POZNÁMKA: Výrobca si vyhradzuje právo bez upozornenia 
upravovať všetky hmotnosti, miery alebo iné technické údaje 
zobrazené v tejto príručke. Všetky čísla, miery a kapacity 
zobrazené v tejto príručke sú približné a nepredstavujú 
špecifikácie.

2.2 Záruka
Záručný list je súčasťou balíčka Sunrise. Vyplňte prosím 
príslušné podrobnosti a odošlite nám ho naspäť, aby sme 
váš nárok zaregistrovali.

V ŽIADNOM PRÍPADE TO NEMÁ VPLYV NA VAŠE 
ZÁKONNÉ PRÁVA.

2.3 Podmienky záruky
1) Oprava alebo výmena bude vykonaná autorizovaným 
predajcom/servisným zástupcom Sunrise Medical.

2) Ak chcete použiť podmienky záruky v prípade, že si 
váš invalidný vozík vyžaduje starostlivosť podľa týchto 
opatrení, upovedomte o tom okamžite povereného 
servisného zástupcu Sunrise Medical a poskytnite mu 
kompletné informácie o druhu problému. Pokiaľ invalidný 
vozík používate mimo lokality povereného servisného 
zástupcu Sunrise Medical, činnosť "Podmienok záruky" 
bude vykonaná akýmkoľvek iným servisným zástupcom 
určeným výrobcom.

3) Ak si niektorá súčasť invalidného vozíka vyžaduje 
opravu alebo výmenu ako následok špecifickej výrobnej 
alebo materiálovej chyby v rámci dvadsiatichštyroch 
mesiacov odo dňa, kedy bolo vlastníctvo invalidného 
vozíka prevedené na pôvodného kupujúceho, a pokiaľ 
zostal v tomto vlastníctve, súčasť alebo súčasti budú 
opravené alebo vymenené úplne bezplatne, pokiaľ budú 
vrátené autorizovanému servisnému zástupcovi.

Podpis a pečiatka predajcuDistribútor:
LETMO SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Tel: 0800 194 984
E-mail: info@letmo.sk
Web: www.letmo.sk
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4) Na každú opravenú alebo vymenenú súčasť sa tieto 
podmienky budú vzťahovať po dobu v trvaní zostatku 
záručnej doby pre invalidný vozík.

5) Na súčasti vymenené po záručnej lehote sa poskytuje 
záruka v dĺžke trvania ďalších dvanásť mesiacov. 

6) Súčasti spotrebnej povahy vo všeobecnosti nebudú 
pokryté normálnou záručnou dobou, pokiaľ tieto predmety 
jednoznačne neutrpeli nadmerné opotrebenie ako priamy 
následok pôvodnej výrobnej chyby. Medzi tieto súčasti 
okrem iného patrí čalúnenie, pneumatiky, vnútorné trúbky 
a podobné súčasti.  U elektrických výrobkov tu patria aj 
akumulátory, kefky motora atď.  

7) Vyššie uvedené podmienky záruky sa vzťahujú na 
všetky súčasti invalidných vozíkov pre modely zakúpené 
za plnú maloobchodnú cenu.

8) Za normálnych okolností sa neprijme žiadna 
zodpovednosť v prípade, že si invalidný vozík vyžaduje 
opravu alebo výmenu ako priamy následok týchto 
skutočností:

a) Invalidný vozík alebo jeho súčasť neboli ošetrované 
alebo udržiavané v súlade s odporúčaniami 
výrobcu, uvedenými v príručke vlastníka a/alebo 
servisnej príručke. Alebo nedodržanie použitia iba 
špecifikovaných pôvodných súčastí zariadenia.

b) Invalidný vozík alebo jeho súčasť boli poškodené 
v dôsledku zanedbania, nehody, alebo nesprávneho 
používania.

c) Invalidný vozík alebo jeho súčasť boli pozmenené 
od špecifikácií výrobcu, alebo pred upovedomením 
servisného zástupcu boli vykonané snahy o opravu.

3.0 Vysvetlenia štítkov/Definície slov

3.1 Definície slov používaných v tejto Príručke

Slovo Definícia

NEBEZPEČENSTVO!

V prípade, ak nebudete 
postupovať podľa týchto 
rád, nastáva riziko 
vážneho zranenia alebo 
smrti!

UPOZORNENIE!

Upozornenie užívateľa 
o potenciálnom riziku 
zranenia, pokiaľ sa 
nedodržiava odporučenie

POZOR!

Rada pre používateľa, že 
môže dôjsť k poškodeniu 
zariadenia, ak nebudete 
postupovať podľa 
pokynov

POZNÁMKA: Všeobecné odporučenie 
alebo osvedčená metóda

RWD Pohon zadného kolesa

MWD Pohon stredného kolesa

Odkázanie na Dodatočné 
dokumenty
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3.2 Vysvetlenia štítkov
Štítky a ich popisy

Upozornenie - Nedotýkať sa - HORÚCE Poloha páčky pre mechanizmus voľnobehu SALSA M 
(a SALSA od augusta 2010).

UPOZORNENIE - Nedotýkať sa - Statická elektrina môže 
poškodiť zariadenie

Pripojenie k riadiacej páke
UPOZORNENIE - Nepoužívajte svoj invalidný vozík na 
svahu so sklopenou opierkou chrbta a/alebo zdvihnutým 
sedadlom

UPOZORNENIE - Nebezpečenstvo zachytenia prstov UPOZORNENIE - Maximálna hmotnosť užívateľa 
vozíka je 140 kg

Označuje miesto nabíjania akumulátorov

Poloha páčky pre mechanizmus uvoľnenie brzdy, (SALSA 
pred augustom 2010).
Dole - S POHONOM    Hore - VOĽNOBEH

Poloha vypínača 70 A

 

140 Kg 

MAX 
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Štítky a ich popisy

Štítok akumulátorov – Výstražné pokyny a diagram elektrického obvodu

Sklápanie opierky chrbta Zdvih sedadla

Náklon sedadla v priestore

Motorický náklon a motorické zdvíhanie/náklon sú prednastavené 
vo výrobni, aby bola dosiahnutá optimálna stabilita a na splnenie 
prísnych požiadavok štandardu. Ak zmeníte prednastavenú polohu 
modelu, môžete tým znížiť stabilitu výrobku, z tohto dôvodu 
nemeňte nastavenia

 Pri klesaní nepoužívajte uvoľnenie brzdy Pred začatím jazdy sa ubezpečte, že je zaradený jazdný 
režim.

Pravá stupačka

Obe stupačky
UPOZORNENIE: Ak je zdvihnuté sedadlo, vždy 
musíte použiť podporu sedadla.

Ľavá stupačka
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4.0 Všeobecné bezpečnostné upozornenie a tipy 
pre užívateľa

4.1 Všeobecné upozornenia

UPOZORNENIE!

Skôr ako chcete niečo montovať alebo demontovať, • 
uistite sa, že je váš invalidný vozík vypnutý.
Vždy sa uistite, že všetky ovládače môžete obsluhovať • 
z pohodlnej polohy. Sledovanie polohy svojho tela je 
nevyhnutné pre zabezpečenie vášho dlhodobého 
pohodlia a pohody.
Vždy sa uistite, že ste dobre viditeľní, hlavne pri použití • 
svojho invalidného vozíka pri slabom osvetlení.
Tento invalidný vozík bol nastavený tak, aby spĺňal • 
potreby konkrétneho užívateľa. Ak ho používa 
iný užívateľ, môže nastať potreba nastavenia a 
preprogramovania.
Nedovoľte deťom ani iným osobám používať váš • 
invalidný vozík.

• Buďte pripravený, že invalidný vozík sa počas použitia 
môže náhle zastaviť. Sunrise Medical doporučuje, aby 
ste počas používania vozíka vždy použili bezpečnostný 
pás.

• Ak sa invalidný vozík správa neobvykle neopoužívajte 
ho.

4.2 Funkcie a možnosti
POZNÁMKA: Niektoré možnosti zobrazené v tejto 
Príručke nemusia byť k dispozícii vo vašej krajine a môžu 
tiež obmedzovať celkové fyzické hranice štandardného 
výrobku (napr. maximálna rýchlosť, obmedzenie hmotnosti 
užívateľa atď). Tieto obmedzenia sú označené na 
objednávacom formulári, v Technickej príručke a v tejto 
Príručke vlastníka. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte 
svojho autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

4.3 Schody

NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy neprekonávajte schodne čelne ak má vozík • 
zadný pohon kolies, RWD, alebo neprekonávajte 
schod v spiatočke ak má vozík predný pohon kolies, 
MWD. Skôr ako sa budete snažiť so svojím invalidným 
vozíkom prekonávať obrubníky, preštudujte si prosím 
pozorne časť 4.30 tejto Príručky o vystupovaní na 
obrubník.
Nepokúšajte sa prekonať viacero schodov za sebou. • 
Nie je to bezpečné a mohlo by dôjsť ku zraneniu osoby 
alebo poškodeniu vozíka. Vozík SALSA a SALSA M 
je určený iba na prekonanie jedného schodu alebo 
obrubníku. 
Pre osoby, s nerovnováhou vrchnej časti trupu • 
navrhujeme, aby používali prispôsobené bezpečnostné 
pásy, ktoré im umožnia držať trup vystretý počas 
výstupov, zostupov chodníkov a prekonávaní 
prekážok.

4.4 Bežné prehliadky
Odporučený servisný interval je jeden rok. (Pozrite tabuľku 
servisných záznamov v časti 14, Obr. 14.1). 

4.5 Uvoľnenie brzdy

NEBEZPEČENSTVO!

Uvoľnenie brzdy, (voľnobeh), sa používa iba v situácii, • 
keď zlyhal núdzový zdroj, napr. Ak musí používateľ 
prekonať dlhú vzdialenosť, aby sa dostal domov alebo 
na bezpečné miesto. 
Uvoľnenie brzdy sa môže taktiež použiť ak dôjde • 
k úplnému a katastrofickému zlyhaniu zdroja ako 
napríklad zlyhanie ovládacieho systému alebo 
zlyhanie akumulátora. 
Uvoľnenie brzdy by sa nemalo používať na bežnú • 
prepravu používateľa v manuálnom režime.
Ak invalidný vozík funguje bez problémov, uvoľnenie • 
brzdy by sa malo používať iba pri parkovaní alebo na 
uschovanie prázdneho vozíka.

Pamätajte prosím, že keď sú páky voľnobehu posunuté z 
normálnej jazdnej polohy do polohy voľnobehu, nemáte 
k dispozícii nijaké brzdné zariadenie, Obr. 4.1, Obr. 4.2, 
(SALSA  pred augustom 2010); Obr. 4.3 a Obr. 4.4 SALSA 
M, (a SALSA od augusta 2010). 

NEBEZPEČENSTVO!

Keď prepínate vozík do režimu voľnobehu, vždy sa • 
uistite, že je s vami sprievodca.
Invalidný vozík sa nikdy nesmie nechať s jednou alebo • 
oboma pákami v polohe voľnobehu. 

Pre širší popis tohto zariadenia a obmedzení jeho použitia 
si prosím preštudujte časť 5.4.

Obr. 4.1 Obr. 4.2

Obr. 4.3 Obr. 4.4
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4.9 Akumulátory
Váš invalidný vozík spoločnosť Sunrise Medical 
štandardne dodáva s akumulátormi bez potreby údržby. 
Tieto si vyžadujú iba pravidelné nabíjanie. Pred nabíjaním 
si prosím preštudujte časť 10 a 12 tejto Príručky. 

UPOZORNENIE!

Za žiadnych okolností do akumulátorov nezasahujte. Ak 
máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte svojho miestneho 
autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

POZOR! 

Pred prvým použitím svojho vozíka nechajte prosím 
akumulátory nabíjať 24 hodín.

UPOZORNENIE!

Vyhnite sa kontaktu s kyselinou pri poškodených 
uzavretých (SLA) akumulátoroch alebo s mokrými 
akumulátormi. Akumulátorová kyselina môže spôsobiť 
popáleniny pokožky, ako aj poškodiť podlahy, nábytok a 
váš invalidný vozík. Ak dôjde ku kontaktu s vašou pokožkou 
alebo oblečením, okamžite miesto umyte mydlom a vodou. 
Ak dôjde ku kontaktu s okom, okamžite ho vypláchnite 
tečúcou studenou vodou po dobu 10 minút a okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc. Kyselina sa dá neutralizovať 
uhličitanom sodným a vodou. Vždy dávajte pozor na to, 
aby ste akumulátory udržiavali vo zvislej polohe, najmä pri 
preprave vášho invalidného vozíka.

Typ akumulátorov a nabíjačky Salsa R: 
24V (2x12V) / 60 Ah/20h. Bez potreby údržby
Rozmery: 197 x 165 x 197 mm.

Typ akumulátorov a nabíjačky Salsa M:
24V (2x12V) / 51 Ah/20h. Bez potreby údržby
Rozmery: 228 x 139 x 235 mm.

Prípojka: 3 kolíky, typ "Neutrik"

4.10 Kolesá
Pneumatiky vášho invalidného vozíka sa môžu 
opotrebovávať v závislosti na jeho použití. Pravidelne 
ich kontrolujte podľa servisných pokynov v tejto Príručke, 
najmä tlak pneumatík.

NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy pneumatiky nenafukujte použitím vzduchového 
kompresora pri opravovni/čerpacej stanici, vždy použite 
dodanú pumpu. 

4.6 EMC - Rádiové vysielacie zariadenia.

UPOZORNENIE!

Pokiaľ obsluhujete obojsmerné rádio, vysielačky, spoločnú 
bázu, amatérske rádio, verejné mobilné rádio a iné výkonné 
vysielacie zariadenia, invalidný vozík by mal byť zastavený 
a vypnutý.
Obsluha bezkáblových zariadení, mobilných telefónov 
a celulárnych telefónov vrátane zariadení handsfree 
je povolená, ale pokiaľ sa vyskytne neobvyklá činnosť 
invalidného vozíka, vozík sa musí okamžite zastaviť a 
vypnúť. 

POZNÁMKA: Elektrické systémy invalidného vozíka môžu 
narušiť výkon poplašných zariadení v predajniach.

4.7 Núdzové brzdenie
Existujú tri spôsoby, ako zastaviť invalidný vozík:

1. Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom 
zastavenia je uvoľnenie riadiacej páky (pozrite časť č. 
7 - Ručné ovládanie). Toto privedie vozík k zastaveniu 
kontrolovaným spôsobom.

2. Potiahnutie riadiacej páky vzad vozík prudko zabrzdí a tento 
rýchlo zastaví.

3. Vypnutie ovládacieho systému počas pohybu vozíka tiež 
spôsobí jeho zastavenie. 

UPOZORNENIE!

Vypnutie ovládacieho systému sa má používať iba v • 
núdzovej situácii, pretože samotné zastavenie je veľmi 
prudké.
Sunrise Medical doporučuje, aby ste počas používania • 
vozíka vždy použili bezpečnostný pás.

4.8 Ostré zákruty

NEBEZPEČENSTVO!

Nesnažte sa prekonať zákruty v plnej rýchlosti. Pokiaľ 
potrebujete prekonať ostrú zákrutu, musíte znížiť rýchlosť 
pomocou riadiacej páky alebo nastavenia rýchlosti. Toto je 
dôležité najmä pri prechode cez svah alebo dolu svahom. 
Ignorovanie tejto rady by mohlo viesť k prevráteniu vášho 
invalidného vozíka. 
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4.11 Hmotnostný limit

NEBEZPEČENSTVO!

Užívateľ plus veci, ktoré so sebou nesie, by nikdy • 
nemali prekročiť celkovú hmotnosť 140 kg.
Tento vozík nikdy nepoužívajte na skúšanie hmotnosti, • 
pokiaľ celková hmotnosť (užívateľ plus dodatočné 
závažia) presahuje celkovú hmotnosť 140 kg.
Presiahnutie hmotnostného obmedzenia • 
pravdepodobne poškodí sedadlo, rám alebo 
upevňovače a zlyhanie vozíka môže spôsobiť vám, 
alebo iným vážne zranenie.
Presiahnutie hmotnostného obmedzenia ruší platnosť • 
záruky.

4.12 Motory invalidného vozíka
Po dlhšom použití budú motory produkovať teplo, ktoré 
bude sálať cez vonkajšiu skriňu motorov. 

UPOZORNENIE!

Nedotýkajte sa vonkajšej skrine motorov po dobu aspoň 
30 minút, aby táto mohla ochladnúť. (Obr. 4.4 a Obr. 4.5).

UPOZORNENIE!

4.13 Horúce povrchy
Nielen motory sa počas používania vozíka môžu stať 
horúcimi, ale aj materiál čalúnenia a lakťové opierky, ak je 
vozík na slnku.

4.14 Dojazd invalidného vozíka
Dojazd vášho invalidného vozíka môže byť ovplyvnený 
mnohými faktormi, ako je hmotnosť užívateľa, terén, teplota 
okolia, použitie motorových možností a stav akumulátorov. 

POZNÁMKA: Dojazd uvedený v predajnej brožúre by mal 
byť chápaný ako teoretické maximum (ISO 7176; časť 4) a 
nemusí byť dosiahnuteľný každým užívateľom (pozrite tiež 
časť 10,11 a 13 tejto Príručky).
Odporúčame, aby si každý užívateľ najprv obmedzil svoju 
trasu na polovicu uvedeného dojazdu, až kým si nebude 
istý skutočným dojazdom, ktorý jeho invalidný vozík môže 
dosiahnuť. 

POZOR!

Pokiaľ indikátor vášho akumulátora ukazuje slabé nabitie, 
nepokúšajte sa o dlhú cestu, pokiaľ si nie ste istí, že 
bezpečne dosiahnete svoj cieľ, ako aj cestu naspäť, bez 
rizika, že niekde po ceste uviaznete.

4.15 Používanie na ceste
Buďte prosím maximálne ohľaduplní k ostatným účastníkom 
cestnej premávky. 

NEBEZPEČENSTVO!

Pamätajte, že to posledné, čo vodič osobného alebo 
nákladného auta očakáva, je invalidný vozík, cúvajúci z 
obrubníka na cestu. Pokiaľ máte pochybnosti, neriskujte 
prechádzanie cez cestu, až kým si nie ste istí, že je to 
bezpečné. Vždy prechádzajte cez cestu čo najrýchlejšie, 
môžu tam byť ďalšie vozidlá.

Obr. 4.6

Obr. 4.5
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4.16 Nepriaznivé podmienky
Buďte si prosím vedomí, že keď jazdíte so svojím invalidným 
vozíkom v nepriaznivých podmienkach, napr. na mokrej 
tráve, blate, ľade alebo iných klzkých povrchoch, môže 
dôjsť k zníženiu priľnavosti a trakcie vášho invalidného 
vozíka. 

UPOZORNENIE!

Odporúčame, aby ste boli v takýchto podmienkach zvlášť 
opatrní, hlavne na kopcoch a svahoch; váš invalidný vozík 
sa môže stať nestabilným alebo môže dostať šmyk a 
spôsobiť možné zranenie. 

POZNÁMKA: Extrémne zmeny teplôt môžu vyvolať 
mechanizmus vlastnej ochrany v ovládacom systéme. 
Pokiaľ k tomu dôjde, ovládací systém sa dočasne vypne, 
aby sa zabránilo poškodeniu elektroniky alebo vozíka.

4.17 Rampy

UPOZORNENIE!

Pri použití rampy sa uistite, že dokáže uniesť kombinovanú 
hmotnosť elektrického vozíka a vás. Pokiaľ sa rampa 
používa na naloženie vozíka do vozidla, uistite sa, že je 
rampa k vozidlu bezpečne pripojená. 
Vždy k rampe pristupujte čelom a buďte opatrní. 

POZOR!

Uistite sa, že je rampa vhodná pre výrobok, ktorý 
prepravujete.

4.18 Presun do a z vozíka

UPOZORNENIE!

Spoločnosť Sunrise Medical odporúča, aby ste požiadali 
zdravotníckeho profesionála o pomoc pri vašom osobnom 
čelnom alebo bočnom spôsobe presunu, aby čo najlepšie 
vyhovoval vašim potrebám a aby ste sa vyhli zraneniu.

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že je počas presunov ovládač vypnutý, aby 
nedošlo k neúmyselnému pohybu.

4.19 Moduly zdvihu a sklápania

UPOZORNENIE!

Uvedomte si prosím, že moduly zdvihu a sklápania 
predstavujú riziko nástrahy. Ubezpečte sa, že pri obsluhe 
modulov zdvihu a sklápania sa v nich nenachádza nijaké 
oblečenie, ruky, nohy ani iné končatiny, aby ste predišli 
zraneniu.

UPOZORNENIE!

Nejazdite po rampách alebo svahoch s nakloneným, • 
sklopeným, alebo zdvihnutým sedadlom. Skôr ako 
budete chcieť vystúpiť alebo zostúpiť zo svahu, vráťte 
sedadlo do zvislej polohy.
Motorický náklon a motorické zdvíhanie/náklon sú • 
prednastavené vo výrobni, aby bola dosiahnutá 
optimálna stabilita a na splnenie prísnych požiadavok 
štandardu. Ak zmeníte prednastavenú polohu modelu, 
môžete tým znížiť stabilitu výrobku, z tohto dôvodu 
nemeňte nastavenia.

UPOZORNENIE!

Nebezpečie zachytenia prstov:
Ochranná bočnica je nainštalovaná, zabezpečí pohyblivé 
časti v zdvíhacom/ nakláňacom mechanizme. Aj keď 
je zabezpečený, buďte prosím vždy opatrní, aby ste do 
mechanizmu nezachytili prsty. Po každej oprave alebo 
servisnej službe modulu náklonu a zdvihu je nevyhnutné, 
aby ste opätovne neinštalovali ochranné bočnice podľa 
návodu v Salsa technickej príručke.
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte svojho 
autorizovaného predajcu Sunrise Medical.
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4.20 Kolieska proti prevráteniu

UPOZORNENIE!

Pred použitím svojho invalidného vozíka sa ubezpečte, • 
že kolieska proti prevráteniu nie sú poškodené alebo 
opotrebené. 
Sprievodcovia musia poznať pozíciu koliesok proti • 
prevráteniu, aby predišli zachyteniu nôh pod ne, čo by 
spôsobilo zranenie.
Sprievodcovia - Nestojte na kolieskach proti prevráteniu, • 
toto by mohlo spôsobiť nestabilitu invalidného vozíka.

4.21 Použitie na svahu
Váš invalidný vozík je navrhnutý a testovaný na použitie 
na svahoch alebo sklonoch do 8 stupňov (14 %). Pokiaľ 
však máte možnosť prispôsobenia polohy sedenia buď 
pomocou zdvihu, naklonenia, alebo sklápania, prípadne 
kombináciou týchto možností. 

UPOZORNENIE!

Váš invalidný vozík sa môže stať za určitých okolností 
nestabilným. Skôr ako začnete vystupovať alebo 
zostupovať zo svahu alebo obrubníka, je potrebné dávať 
pozor pri používaní možností zmeny hmotnosti (napr. 
elektrický náklon, alebo sklápanie) sedadla a/alebo vášho 
tela, aby sa vyvážila hmotnosť. Ak chcete zlepšiť stabilitu, 
pri jazde hore kopcom sa predkloňte a sedadlo a opierku 
chrbta udržujte vo zvislej polohe. Alebo pri jazde vpred 
smerom dolu z kopca seďte v vzpriamenej polohe alebo 
nakloňte a/alebo sklopte sedadlo smerom dozadu. 

UPOZORNENIE!

Dôrazne odporúčame, aby ste sedadlo a opierku chrbta 
vrátili do zvislej zníženej polohy skôr, ako budete vystupovať 
alebo zostupovať zo svahu.  Pokiaľ tak neurobíte, môže to 
spôsobiť nestabilitu vášho invalidného vozíka.

UPOZORNENIE!

Pokiaľ máte pochybnosti o schopnostiach svojho 
invalidného vozíka na svahu, nepokúšajte sa vystupovať 
alebo zostupovať zo svahu/obrubníka, snažte sa nájsť 
alternatívnu trasu.

4.21.1 Sklony: výstupy

UPOZORNENIE!

Pri stúpaní udržujte vozík v pohybe. Riaďte pomocou 
pohybu riadiacej páky zo strany na stranu. Pokiaľ ste na 
svahu zastali, mali by ste sa rozbiehať pomaly. Ak je to 
potrebné, predkloňte sa, aby ste predišli tendencii zdvihu 
predných kolies. 

4.21.2 Sklony: zostupy

UPOZORNENIE!

Pri zostupovaní je dôležité nenechať invalidný vozík zrýchliť 
tak, aby rýchlosť presiahla rýchlosť na rovnej podložke. 
Vlastne je bezpečnejšie prudko zostupovať pomalou 
rýchlosťou (rýchlosťou nižšou ako 5 km/h) a zastaviť v 
prípade, že začnete mať obavy o zvládanie smeru. Ak vozík 
naberie rýchlosť, sústreďte sa na jeho spomalenie alebo 
zastavenie akéhokoľvek pohybu vpred, potom ho znovu 
pomaly spustite a nedovoľte, aby sa rýchlosť zvýšila. 

POZNÁMKA: Ovládač pevnej fázy má výhodu logického 
systému, ktorý pomáha kompenzovať pri jazde po zakrivení 
alebo hore kopcom. Jedná sa o dodatočnú bezpečnostnú 
funkciu vášho invalidného vozíka. Okrem toho môžete 
samozrejme ovládať rýchlosť invalidného vozíka použitím 
ovládača rýchlosti.

4.22 Použitie osobného výťahu na vozidle
Výťahy pre invalidné vozíky sa používajú u dodávok, 
autobusov a na budovách, aby vám pomohli pohybovať sa 
medzi jednotlivými úrovňami. 

NEBEZPEČENSTVO!

Uistite sa, že užívateľ aj všetci ošetrovatelia plne • 
rozumejú pokynom výrobcu výťahu pre použitie 
osobného výťahu. 
Nikdy nepresiahnite odporučené bezpečnostné • 
pracovné zaťaženie výrobcu výťahu a pokyny pre 
rozloženie záťaže. 
Keď ste na výťahu, vždy vypnite motor. Pokiaľ tak • 
neurobíte, môžete sa nechtiac dotknúť riadiacej páky 
a spôsobiť, že sa váš invalidný vozík z plošiny zosunie. 
Buďte si vedomí toho, že zarážka proti pohybu na 
konci plošiny tomu nemusí zabrániť. 
Vždy užívateľa vo vozíku dajte do bezpečnej polohy, • 
aby ste pomáhali predchádzať pádom pri používaní 
výťahu. 
Vždy sa uistite, že pri používaní osobného výťahu • 
je vozík v jazdnom režime (kolesá nie sú v režime 
voľnobehu).
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4.23 Pomalý režim

UPOZORNENIE!

Aby ste jazdili bezpečne, uistite sa prosím, že uhol sklonu 
vašej opierky chrbta voči podložke, čo je kombinácia 
samotného sklonu opierky chrbta a uhla náklonu, 
nepresiahne 12 stupňov.

POZNÁMKA: Ak uhol náklonu presiahne 9 stupňov, vozík 
sa automaticky prepne do "pomalého režimu", ktorý vám 
umožní maximálne 10 % rýchlosti naprogramovanej v 
profile.

UPOZORNENIE!

Ak máte na svojom invalidnom vozíku opierku chrbta 
s ručným nastavovaním sklonu, buďte opatrní, pretože 
ovládač nebude mať žiadnu spätnú väzbu, ktorá ho 
upozorní, že je sedadlo v sklopenej polohe. Ak si sklopíte 
opierku chrbta a budete chcieť jazdiť, vozík nebude 
uvedený do "pomalého režimu", ale bude sa pohybovať 
normálne rýchlosťou. 
Toto je nebezpečné najmä pri snahe výstupu na svah.

UPOZORNENIE!

Na akejkoľvek skladacej opierke, spodné polohy 
nastavenie ovládača s pohonom alebo ručnej vzpery, 
MUSIA zodpovedať Hĺbke Sedadla, ktorá je použitá.
Po nastavení Hĺbky Sedadla, sa MUSÍTE uistiť, že 
nastavená poloha spodného ovládača alebo ručnej vzpery 
zodpovedá zvolenej Hĺbke sedadla, (použite 430mm, 
poloha otvoru na spodnej konzole na hĺbku sedadla 
430mm).
Bližšie informácie sa nachádzajú v časti č. 5.2.1.

4.24 Stabilita vášho invalidného vozíka
Postupujte prosím podľa pokynov pre užívateľa v tejto 
Príručke týkajúcich sa použitia režimov sklápania a 
nakláňania sedadla a použitia vášho invalidného vozíka na 
svahu.

 UPOZORNENIE!

Stabilitu vášho invalidného vozíka môžu ovplyvniť aj 
ďalšie faktory, vrátane nasledovných:

Pohyb užívateľa• 
Účinky pridania príslušenstva alebo iného • 
zariadenia
Nevhodné úpravy alebo modifikácie invalidného • 
vozíka

V niektorých prípadoch sú tieto faktory zhoršené 
účinkami miestneho prostredia, ako napríklad:

Kopce, Svahy, Rampy, Zvažujúce sa chodníky, • 
Poklesnuté obrubníky.

Okrem toho môžu stabilitu ovplyvniť zmenené telesné 
proporcie užívateľa invalidného vozíka, napríklad:

Ochabnutie alebo amputácia dolnej končatiny, • 
Obezita
Zvýšená hmotnosť hornej časti trupu, Výška hornej • 
časti trupu

UPOZORNENIE! 

Motorický náklon a motorické zdvíhanie/náklon sú 
prednastavené vo výrobni, aby bola dosiahnutá optimálna 
stabilita a na splnenie prísnych požiadavok štandardu. Ak 
zmeníte prednastavenú polohu modulu, môžete tým znížiť 
stabilitu výrobku, z tohto dôvodu nemeňte nastavenia.

4.25 Kolesá

UPOZORNENIE!

Vždy používajte pumpu, ktorá sa dodáva spolu s • 
vozíkom. 
Nikdy nepoužívajte pumpu pri autoopravovni/čerpacej • 
stanici.
Pravidelne kontrolujte všetky pneumatiky pre známky • 
opotrebenia.
Nejazdite cez nič, čo by mohlo spôsobiť defekt • 
pneumatík.
Uistite sa, že na vašej trase sa nenachádzajú žiadne • 
objekty, ktoré by sa mohli zachytiť do mechanizmu 
invalidného vozíka alebo do lúčov zadných kolies. Toto 
môže spôsobiť náhle zastavenie vozíka.
Jazda cez kanále alebo rošty môže spôsobiť, že sa • 
otočné kolieska alebo kolesá zachytia, čo môže vyústiť 
do náhleho zastavenia vozíka.
Vždy udržiavajte správny tlak pneumatík. Tlaky sú • 
uvedené v časti 12 tejto Príručky.

UPOZORNENIE!

Pneumatiky s tmelom OKO. 
Tmel OKO je iba dočasnou opravou pneumatiky. Tá musí 
byť čo najskôr vymenená alebo opravená.
Tmel OKO je klasifikovaný ako nie nebezpečný, ale 
môže spôsobiť podráždenie pokožky v prípade dlhšieho 
kontaktu.

Opatrenia prvej pomoci pre tmel OKO
Pokožka - Pokožku umyte veľkým množstvom vody 
Oči - Okamžite oko vypláchnite veľkým množstvom vody 
po dobu aspoň 5 minút, pričom máte oko otvorené.
Prehltnutie - Vypite veľké množstvo vody - Okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc.
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4.26 Spätné zrkadlo

UPOZORNENIE!

Aby ste predišli zraneniu osôb vo vašej blízkosti, buďte si 
vedomí toho, že zrkadlo presahuje gabaritný rozmer vozíka 
a pri rýchlej jazde by mohlo spôsobiť zranenie.
Na cestách v Spojenom kráľovstve sa zrkadlo musí 
používať pri modeli s rýchlosťou 10 km/h.
Keď používate zrkadlo, vždy sa uistite, že je čisté, nie je 
rozbité, takže nezhoršuje vašu viditeľnosť.

4.27 Držiak na barlu

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že barla je v držiaku na barlu pevne • 
uchytená. 
Uistite sa, že barla nezavadzia mechanizmom vozíka.• 
Uistite sa, že barla neprečnieva z vozíka.• 
Nesnažte sa odobrať barlu, kým je vozík v pohybe. • 
Pred odobratím barly vždy úplne zastaňte a vypnite • 
napájanie ovládačov. To zabráni náhodnej manipulácii 
s vozíkom.

4.28 Svetlá a indikátory:

UPOZORNENIE!

Pred jazdou v noci sa uistite, že svetlá a indikátory 
pracujú správne a objektívy sú čisté. Štruktúra svetiel 
môže byť veľmi horúca - Je potrebné dávať pozor pri ich 
odmontovávaní z dôvodu opravy.

4.29 Odklápateľná podložka

UPOZORNENIE!

Maximálne povolené zaťaženie podložky je 2,5 kg.• 
Podložku nepreťažujte, môže to spôsobiť jej odlomenie • 
alebo nestabilitu vozíka.
Na podložke nenechávajte zapálené cigarety alebo • 
iné horúce predmety, pretože to môže spôsobiť jej 
deformáciu a zašpinenie.
Uistite sa, že pri umiestňovaní podložky do jej • 
pracovnej polohy sú všetky končatiny a časti oblečenia 
mimo dosahu.

4.29.1 Podpora sedadla
Podpora sedadla je k dispozícii na vašom elektrickom 
vozíku, aby vám umožnila prístup na údržbu a servise. 
(viac informácií sa nachádza v časti č. 10)

UPOZORNENIE!

Invalidný vozík neposúvajte ak je podpora sedadla použitá 
a uistite sa, že ste na rovnom povrchu. Uistite sa, že 
umelohmotný uzáver na bezpečne nasadený na výškovej 
tyčke sedadla.

4.30 Použitie stúpadla na obrubníky

UPOZORNENIE!

Pre prekonávaní schodu alebo obrubníka sa uistite, že 
nemáte v ceste ľudí ani iné prekážky.

4.30.1 Výstup na obrubník alebo schod 

UPOZORNENIE!

K obrubníku vždy pristupujte v uhle 90 stupňov 
K obrubníku (schodu) pristupujte čelom, s vozíkom sa 
pohybujte pomaly 
a rovnomerne a vždy v uhle 90 stupňov, (Obr. 4.7).

Salsa  (RWD)
Keď sa stúpadlo alebo otočné koliesko dotkne obrubníka 
(schodu), invalidný vozík by sa mal pohybovať pomaly. 
Nízke obrubníky sa dajú prekonať z polohy státia, (Obr. 4.8 
- 4.9). 

Obr. 4.7

Obr. 4.8 Obr. 4.9
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Salsa M (MWD)
Ku schodu sa priblížte v 90° uhle a v momente keď sa 
otočné kolieska dotknú schodu vozík zastavte.
Pridajte dostatok energie do motorov, aby zdvihli prednú 
časť invalidného vozíka na schod a potom pridajte mierne 
plyn a rýchlosť, aby zadné kolesá vystúpili na schod bez 
ťažkostí a bez váhania tak aby schod prekonali aj zadné 
otočné kolieska. Kým je to možné, udržiavajte riadiacu 
páku v polohe priamo vpred, (Obr. 4.10 - 4.11). 

Poznámka: V súlade so svetlou výškou od podložky je 
maximálna výška prekážky, na ktorú sa môže vystúpiť, 5 
cm (10 cm so stúpadlom na obrubníky) pre Salsa R a 7,5 
cm pre Salsa M.

UPOZORNENIE!

Rýchlosť a postup priblíženia sa môže líšiť v závislosti 
od výkonu vášho invalidného vozíka a výberu otočných 
kolies.

4.30.3 Postup pri montáži a demontáži stúpadla na 
obrubníky
(iba pri vozíkoch so zadnými hnacími kolesami)

• Umiestnite rameno stúpadla na obrubníky do polohovej 
konzoly na ľavej strane a zatlačte ho do prijímacej 
konzoly na pravej strane (Obr. 4.12 a Obr. 4.13).

• Pridržte stúpadlo na obrubníky ľavou rukou v prijímacej 
konzole.

• Zarovnajte otvory prijímacej konzoly a tyčku stúpadla 
na obrubníky a zhora zasuňte zaisťovací kolík.

• Na demontáž stúpadla na obrubníky vykonajte postup 
v opačnom poradí.

VÝSTRAHY!

1. Buďte prosím maximálne ohľaduplní k ostatným 
účastníkom cestnej premávky. Pamätajte, že to posledné, 
čo vodič osobného alebo nákladného auta očakáva, je 
invalidný vozík, cúvajúci z obrubníka na cestu. Pokiaľ máte 
pochybnosti, neriskujte prechádzanie cez cestu, až kým si 
nie ste istí, že je to bezpečné.

2. Vždy prechádzajte cez cestu čo najrýchlejšie, môžu tam 
byť ďalšie vozidlá.

3. Nepokúšajte sa prekonať obrubník vyšší ako 10 cm (4 
palce) (pri vozíku Salsa iba s namontovaným stúpadlom na 
obrubníky).

4. Nepokúšajte sa použiť stupadlo na obrubníky na rad 
schodov.

5. Nepokúšajte sa prekonať obrubníky, ak sú tieto na 
strmom svahu alebo vyklenutí.

6. Nepokúšajte sa prekonať obrubníky v blízkosti 
kanálových krytov, nerovných alebo štrkových povrchov 
ciest.

7. Nepokúšajte sa zostúpiť z obrubníka vyššieho ako 5 cm 
(2 palce) čelom vpred.

8. Neprekonávajte obrubníky v inom ako pravom uhle (90 
stupňov) voči okraju obrubníka.

9. Pred vystupovaním na obrubník sa uistite, že stúpačky 
prekonajú obrubník.

10. Dávajte pozor na kolieska proti prevráteniu, ktoré 
môžu prekážať obrubníku alebo zemi pri prekonávaní 
obrubníka.

UPOZORNENIE!

Tento invalidný vozík je navrhnutý tak, že jeho opravy 
a montáž má vykonávať autorizovaný predajca Sunrise 
Medical, a nie koncový užívateľ. Koncový užívateľ môže 
demontovať a zmontovať vozík iba za účelom prepravy 
(pozrite časť 5.2).

Obr. 4.10 Obr. 4.11

Obr. 4.13Obr. 4.12
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4.31 Fixačný pás

Súprava bezpečnostného pásu. (Obr. 4.14).

Upevňovanie bezpečnostného pásu: 
Vložte trojvidlicovú zasúvaciu časť pracky do otvoru dutej 
časti pracky, až kým nepočujete cvaknutie (Obr. 4.15)

Pripevnenie bezpečnostného pásu.
Položte pás voľne na sedadlo so zapnutou prackou. (Obr. 
4.16)

Prevlečte konce pásu cez otvor medzi podperami opierky 
chrbta a čalúnením opierky chrbta, ako je to na obrázku.  
(Obr. 4.17)
Uistite sa, že regulátory nastavenia a pracky sú v dosahu 
a že pás nie je skrútený. Nasaďte očko na najzadnejší čap. 
Nasaďte kruhovú podložku, pružinovú podložku a maticu. 
Upevnite 13 mm kľúčom. Postup zopakujte na druhej 
strane. (Obr. 4.18)

Uistite sa, že bezpečnostný pás je dostatočne napnutý, aby 
poskytoval pohodlnú podporu. Jednoduchou mierkou je 
také napnutie, že sa medzi telo a bezpečnostný pás zmestí 
hrúbka ruky. Pre zachovanie bezpečnosti skontrolujte 
napnutie bezpečnostného pásu aspoň raz za deň. (Obr. 
4.19)
Väčšinou by mal byť hrudný pás použitý tak, že pásy sú 
v približne 45° (Obr. 4.20), a keď je správne nastavený, 
nemal by dovoliť, aby užívateľ skĺzol zo sedadla. 

4.32 Ovládač VR2 (Obr. 4.21)

UPOZORNENIE!

Vyhnite sa nárazom vášho ovládacieho systému a • 
najmä riadiacej páky. 
Dávajte pozor, aby ste pri jazde ovládacím systémom • 
alebo riadiacou pákou nezasiahli prekážky. 
Nikdy nenechajte ovládací systém spadnúť.• 
Pri preprave svojho invalidného vozíka sa uistite, že je • 
ovládací systém dobre chránený. 
Vyhnite sa poškodeniu káblov.• 
Na zvýšenie spoľahlivosti ovládacieho systému ho • 
vystavujte extrémnym podmienkam len minimálne.
Nevystavujte svoj ovládací systém alebo jeho • 
komponenty na dlhšiu dobu vlhkosti. 
Ak sa do vášho ovládacieho systému dostane jedlo • 
alebo nápoj, čo najskôr ho vyčistite.

NEBEZPEČENSTVO!

V prípade, že sa invalidný vozík pohne neočakávaným • 
spôsobom, UVOĽNITE RIADIACU PÁKU. To za 
každých okolností invalidný vozík zastaví.
Neobsluhujte ovládací systém, ak sa invalidný vozík • 
chová nepredvídateľne, alebo ukazuje nenormálne 
známky zahriatia, iskier alebo dymu. Ovládací systém 
hneď vypnite a situáciu prekonzultujte so svojím 
autorizovaným predajcom Sunrise.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Obr. 4.14 Obr. 4.15

Obr. 4.16 Obr. 4.17

Obr. 4.18 Obr. 4.19

Obr. 4.20

Indikátor hladiny akumulátorov Tlačidlo ZAP/VYP

Klaksón
Indikátor 
rýchlosti

Tlačidlá 
rýchlosti

Riadiaca páka

Obr. 4.21
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5.0 Príprava vášho invalidného vozíka na použitie 

5.1 Manipulácia s invalidným vozíkom
Poznámka: Na demontáž vozíka pre prepravu alebo 
uskladnenie nie sú potrebné žiadne nástroje.
Zoznam komponentov v rozmontovanom stave 
(komponenty uvedené nižšie sa vzťahujú na maximálne 
oddeliteľné súčasti a závisia na type zvoleného systému 
sedenia):
1 pár lakťových opierok
1 pár stúpačiek 
1 operadlo
1 pohonná jednotka s rámom sedadla

5.2 Príprava na prepravu alebo uskladnenie
Najprv odmontujte odklápateľné stúpačky. Lakťové opierky 
ponechajte sklopené smerom nadol. (Obr. 5.1). Odpojte 
ručné ovládanie, (Obr. 5.2), ak je to potrebné. Na odobratie 
ovládacej konzoly sa musíte dostať k motorovému ovládaču 
cez plastový obal medzi prednými kolesami a odobrať 
štvorcový konektor diaľkového ovládania.
Do doby ďalšieho použitia uložte ovládaciu konzolu a 
rameno na bezpečné miesto.
Ak chcete ručné ovládanie opäť pripojiť, postupujte rovnako, 
ale v opačnom poradí. Uvoľnite a zdvihnite opierku chrbta 
z rámu (Obr. 5.3). Teraz môžete uskladniť podvozok. 

Uvoľnením mechanizmu voľnobehu na ľavej a pravej strane 
podvozku môžete jazdnú jednotku presunúť čo najbližšie k 
miestu, kde ju chcete uskladniť.
S podvozkom tiež môžete pohybovať pomocou riadiacej 
páky nahor a nadol po rampe do, alebo z automobilu v 
prípade prepravy. 

VÝSTRAHY!

Keď je vozík uskladnený alebo uložený do automobilu, • 
alebo kamkoľvek inde, uistite sa, že je ovládač vypnutý 
a zapojené sú mechanizmy voľnobehu.
Ak je potreba nadvihnúť podvozok, mali by sa použiť • 
veľké postranné rámové konzoly. Je treba dávať pozor 
ak je vozík v režime voľnobehu.

5.2.1 Skladanie Motorovej/Elektricky skladacia 
opierka 

UPOZORNENIE!

Spodná poloha poháňaného ovládača a ručnej vzpery 
MUSIA zodpovedať Hĺbke Sedadla, ktorá je použitá.
Po nastavení Hĺbky Sedadla sa MUSÍTE uistiť, že nastavená 
poloha spodného ovládača/ ručnej vzpery zodpovedá 
zvolenej Hĺbke sedadla, napr. použite ( 430mm) Otvor na 
spodnej konzole na hĺbku sedadla (430mm). 
Po zložení chrbtovej opierky sa MUSÍTE uistiť, že kolík 
spodného ovládača/ručnej vzpery je nainštalovaný na 
správnom mieste, tak aby zodpovedal hĺbke sedadla, ktorá 
je použitá, napr. použite (430mm) Otvor na spodnej konzole 
na hĺbku sedadla (430mm). 
Ak tak neurobíte, výsledok by mohol byť potenciálne 
nebezpečné uhly náklonu a zlomenie ovládača počas 
použitia, chrbtová opierka prepadne dozadu a nastane 
potenciálny risk, že používateľ stratí rovnováhu.

Vytiahnite pridržiavací kolík, (Obr. 5.4).1. 
Vytiahnite otočný kolík, (Obr. 5.5).2. 
Odstráňte skrutky na páke opierky chrbta, (Obr. 5.6).3. 
Položte opierku chrbta na sedadlo, (Obr. 5.7)4. 
Pri opätovnej montáži použite prosím správny spodný 5. 
otvor konzoly, (konzultujte prosím vyššie uvedené 
varovanie).

Obr. 5.2Obr. 5.1

Obr. 5.3

Obr. 5.4 Obr. 5.5

Obr. 5.6 Obr. 5.7

Obr. 5.8

410mm 430mm   460mm

480mm   510mm
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5.3 Opätovná montáž 
Vložte opierku chrbta do rámu a opatrne zatiahnite 
pákové skrutky. Pokiaľ je to potrebné, pripojte diaľkový 
ovládač. Pripojte závesy. Uistite sa, že sú v činnosti 
mechanizmy voľnobehu. Teraz ste pripravení použiť vozík 
na jazdu.

UPOZORNENIE!

Invalidný vozík nikdy nezdvíhajte za lakťové alebo 
stúpačky, pretože tieto sú odpojiteľné a mohlo by dôjsť k 
zraneniu užívateľa alebo poškodeniu invalidného vozíka.

5.4 Páka na uvoľnenie bŕzd

NEBEZPEČENSTVO!

Uvoľnenie brzdy, alebo mierne potlačenie uvoľnenia sily • 
pohonu, ktoré je spomenuté v časti č. 5.4.1, (MPUSP), 
sa používa iba v situácie, keď zlyhal núdzový zdroj, 
napr. Ak musí používateľ prekonať dlhú vzdialenosť 
aby sa dostal domov, alebo na bezpečné miesto. 
Uvoľnenie brzdy alebo MPUSP sa môže taktiež použiť • 
ak dôjde k úplnému a katastrofickému zlyhaniu zdroja 
ako napríklad zlyhanie ovládacieho systému alebo 
zlyhanie akumulátora. 
Uvoľnenie brzdy alebo MPUSP by sa nemalo používať • 
na bežnú prepravu používateľa ako keby bol vozík v 
manuálnom režime.
Ak invalidný vozík funguje bez problémov, uvoľnenie • 
brzdy alebo MPUSP by sa malo používať iba pri 
parkovaní alebo na uschovanie prázdneho vozíka.
Nikdy netlačte vozík s používateľom hore ani dole • 
kopcom ak je používate uvoľnenie brzdy alebo 
MPUSP.

SALSA (Pred augustom 2010, Obr. 5.10 a 5.11) 
Zatiahnutím pák na uvoľnenie na obidvoch stranách bázy 
do polohy, uvoľníte tým brzdy z motorov. 

.

SALSA M (& SALSA od augusta 2010, Obr. 5.12 a 5.13) 
Ak otočíte červené páčky smerom von na obidvoch 
stranách motora, uvoľníte tým brzdy z motorov.
Pred potiahnutím páčok voľnobehu sa prosím uistite, že je 
ovládač vypnutý – Ak to neurobíte, zvýši sa sila, ktorá je 
potrebná na tlačenie vozíka.

NEBEZPEČENSTVO!

Automatický brzdný systém invalidného vozíka nebude • 
fungovať, pokiaľ nie sú uvoľňovacie páčky bŕzd v 
polohe "jazda" alebo v dolnej polohe. 
Po použití môžu byť povrchy motora horúce. Pri • 
odpájaní voľnobehu dávajte pozor aby ste sa nedotkli 
krytu motora. 
Nikdy sa nesnažte odpojiť mechanizmus voľnobehu, • 
ak sedíte na svahu.
Vždy sa uistite, že sú páky voľnobehu vrátené do • 
polohy dolu/"jazda".

5.4.1 Mierne potlačenie uvoľnenia sily pohonu, 
(MPUSP)

POZNÁMKA:V prípade ak je váš elektrický invalidný vozík 
vybavený zariadením Mierne potlačenie uvoľnenia sily 
pohonu platia nasledujúce opatrenia:

Ak je elektrický vozík vypnutý, vozík sa nepohne vďaka 
zamknutiu automatických elektromagnetických bŕzd, ktoré 
sú namontované na motoroch.
Ak musíte použiť invalidný vozík bez použitia akumulátorov 
v tom prípade použite páky uvoľnenie bŕzd 
(Obr. 4.1 - 4.4) ako je popísané v časti č. 4, alebo zobrazené 
na Obr. 5.10 - 5.13, ako je popísané v časti č. 5.4). 
Avšak, ak na potlačenie invalidného potrebujete príliš veľa 
energie a nedarí sa vám to, použite mierne potlačenie 
uvoľnenia sily pohonu (Obr. 5.14 - 5.15). 

 

 

Obr. 5.9

Obr. 5.10 Obr. 5.11

Obr. 5.12 Obr. 5.13

Obr. 5.14 Obr. 5.15
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NEBEZPEČENSTVO!

MPUSP by malo byť použité iba ak je používateľ v 
elektrickom vozíku a núdzových situáciách v prípade, že 
sa automatické brzdy nedajú použiť.

NEBEZPEČENSTVO!

Po vypnutí uvoľnenie brzdy, alebo MPUSP môžu byť 
automatické brzdy nepoužiteľné a elektrický vozík sa 
môže svojvoľne pohnúť ak je na kopci. 

NEBEZPEČENSTVO!

V každom kolese je nezávislé zariadenie, ktoré musíte 
jednotlivo vypnúť. 

Ak je elektrický vozík na kopci, NEVYPÍNAJTE • 
MPUSP. 
Vypnutím zariadenia na jednej strane môže dôjsť k • 
otočeniu vozíka na kopci, vypnutím obidvoch zariadení 
môže dôjsť k pohybu vozíka dole kopcom.
NEVYPÍNAJTE naraz brzdu a MPUSP.• 
Ak je vypnutý MPUSP, NEZAPNITE a nepoužívajte • 
ovládací systém elektrického vozíka.
Vždy keď netlačíte vozík opätovne zapnite mechanizmus • 
jazdy na kolesách.

Na zapnutie MPUSP vytiahnite a zatlačte operačnú páku. 
Na zapnutie MPUSP vytiahnite a zatlačte operačnú páku, 
(Obr. 5.15). 

NEBEZPEČENSTVO!

NEBUDETE môcť riadiť brzdy ani jazdu kým nebudú 
všetky vnútorné časti MPUSP opätovne v rovine. 

Na uvedenie častí MPUSP do roviny, potlačte vozík 
dopredu a dozadu na priamej čiare a časti sa automaticky 
zapnú a spustia sa brzdy. 

NEBEZPEČENSTVO!

Je možné, že ľavá a pravá strana sa nespustia naraz, preto 
sa pred zapnutím elektrického vozíka uistite, že sú obidve 
spustené.

5.5 Odpruženie hnacích kolies vozíka Salsa
Vozík SALSA M/R má účinný a nastaviteľný systém 
odpruženia hnacích kolies ako štandardnú funkciu. Napätie 
pružín tlmiča sa dá nastaviť tak, aby vyhovovalo vašim 
požiadavkám na pohodlnú jazdu.
Otočením hliníkového kruhu od pružiny zjednoduší jazdu, 
nastavením hliníkového kruhu do polohy smerom k pružine 
jazdu sťaží. Táto možnosť sa používa na to, aby sa zladili 
rôzne hmotnosti užívateľov so systémom odpruženia (Obr. 
5.16 a 5.17). Odporúčame, aby sa nastavenia odpruženia 
robili v rovnakej miere na ľavej aj pravej strane vozíka.

5.6 Poloha jednotky riadiacej páky

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že je ovládací systém namontovaný pevne a • 
že je poloha riadiacej páky správna. 
Ruka alebo končatina, ktorú používate na obsluhu • 
riadiacej páky, by mala byť podopretá, napríklad 
poduškou pod ruku. 
Nepoužívajte riadiacu páku ako jedinú podporu svojej • 
ruky alebo končatiny - pohyby invalidného vozíka a 
nerovnosti by mohli narušiť vaše ovládanie.

Diaľkové ovládanie je namontované na posuvnom 
mechanizme, ktorý umožňuje, aby mohol byť ovládač 
posúvaný vpred a vzad. Keď si zvolíte najpohodlnejšiu 
polohu, zafixujte posuvnú časť utiahnutím poistnej 
skrutky. 

UPOZORNENIE!

Pred použitím invalidného vozíka, najmä pred jeho 
prepravou, sa uistite, že je poistná skrutka pevne 
zafixovaná. 

5.7 Príprava na jazdu

Spustite vypínač ZAP/VYP. Kontrolka akumulátorov • 
zabliká a po krátkej chvíli zostane zapnutá.
Skontrolujte, či je maximálna rýchlosť nastavená na • 
hodnotu, ktorá vám vyhovuje.
Na ovládanie rýchlosti a smeru invalidného vozíka • 
pohnite riadiacou pákou.

Obr. 5.16 Obr. 5.17



22  SALSA M

5.8 Lakťové opierky

5.8.1 Lakťové opierky - odstránenie a uvedenie 
nazad 
Lakťové opierky na oboch stranách invalidného vozíka sa 
dajú vyklopiť, aby sa dal vykonať postranný presun (Obr. 
5.18). 

Ak chcete vykonať postranný presun, vyklopte opierku 
celkom nahor, až kým nedosiahne polohu svojho 
mechanického zastavenia. To vám uvoľní priestor potrebný 
na postranný presun.
Keď chcete lakťové opierky opäť dostať do pôvodnej 
polohy, sklopte ich celkom nadol, až kým nedosiahnu 
polohu svojho mechanického zastavenia. Pri pohybe nadol 
ich pridržiavajte a nenechajte ich voľne padnúť.

5.8.2 Nastavenie výšky lakťovej opierky 
Nasledujúca časť popisuje nastavenie výšky lakťových 
opierok. Či už chcete vykonať jemné, alebo celkové 
nastavenie, 
ide o dvojkrokový postup:

KROK 1: Nastavte výšku lakťovej opierky otočením
KROK 2: Nastavte uhol područky pod ruku. 

1. Základné jemné nastavenie.

KROK 1 (Obr. 5.19 a 5.20)
Základné jemné nastavenie (pribl. do 2,5 cm) výšky lakťovej 
opierky sa dá dosiahnuť použitím 5 mm skrutky.

Najprv uvoľnite 6 mm otočné skrutky na oboch 1. 
lakťových opierkach (A).
Ak chcete lakťovú opierku zvýšiť, otočte nastavovacie 2. 
skrutky (B) proti smeru hodinových ručičiek, ak ju 
chcete znížiť, otočte ich v smere hodinových ručičiek.
Obe otočné skrutky (A) opäť zatiahnite.3. 

Použite krútiaci moment 20 N/m alebo 177 in/lb.

KROK 2 (Obr. 5.21 a 5.22)
Uvoľnite 4 mm uhlovo otočné skrutky područky pod 1. 
ruku (A) na oboch lakťových opierkach. Odstráňte 4 
mm uhlovo rektifikačné skrutky (B) na oboch lakťových 
opierkach.
Sklápajte obe podušky pod ruku nadol (alebo nahor 2. 
v prípade zníženej lakťovej opierky), až kým nie sú 
podušky v požadovanom uhle. Overte si, či je výška 
správna. 
Opäť zatiahnite otočné skrutky na oboch područkách 3. 
pod ruku (A). Namontujte naspäť rektifikačné skrutky 
(B) na oboch područkách pod ruku. 

Pre obe sady skrutiek použite krútiaci moment 10 N/m 
alebo 88,5 in/lb.

Obr. 5.18

Obr. 5.19

Obr. 5.20

Obr. 5.21

Obr. 5.22
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2. Základné jemné nastavenie.

KROK 1
Ak chcete dosiahnuť nastavenie väčšie ako 2,5 cm, 1. 
odstráňte 6 mm otočné skrutky područky pod ruku na 
oboch stranách sedadla (Obr. 5.23).
Odstráňte obe zostavy lakťových opierok. (Obr. 5.24)2. 
Odstráňte obe sady 4 mm nastavovacích kruhových 3. 
skrutiek lakťovej opierky (Obr. 5.25)
Točte kruhy na nastavenie výšky lakťovej opierky, 4. 
(Obr. 5.26 aby ste dosiahli požadovanú výšku určenú v 
Konfiguračnej tabuľke, (Obr. 5.35), na strane 25. 
Namontujte naspäť sady kruhových skrutiek nastavenia 5. 
oboch lakťových opierok podľa konfiguračnej tabuľky. 
(Obr. 5.27)
Použite krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb.6. 
Namontujte naspäť zostavy oboch lakťových opierok. 7. 
(Obr. 5.28) 
Namontujte opäť otočné skrutky na oboch stranách 8. 
sedadla, ale nezatiahnite ich úplne. (Obr. 5.29)

Obr. 5.23

Obr. 5.24

Obr. 5.25

Obr. 5.26

Obr. 5.27

Obr. 5.28

Obr. 5.29
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KROK 2 
Uvoľnite 4 mm uhlovo otočné skrutky područky pod 1. 
ruku (A) na oboch lakťových opierkach. Odstráňte 4 
mm uhlovo rektifikačné skrutky (B) na oboch lakťových 
opierkach (Obr. 5.30).
Na jemné doladenie výšky použite 5 mm skrutku 2. 
jemného doladenia výšky (B). Ak chcete výšku zväčšiť, 
otočte proti smeru hodinových ručičiek, ak ju chcete 
znížiť, otočte v smere hodinových ručičiek (Obr. 5.31).
Sklápajte obe podušky pod ruku nadol (alebo nahor 3. 
v prípade zníženej lakťovej opierky), až kým nie sú 
podušky v požadovanom uhle. Overte si, či je výška 
správna (Obr. 5.32). 
Konzultujte 4. 2 na bližšie nastavenie.
Opäť zatiahnite obe otočné skrutky lakťovej opierky 5. 
(Obr. 5.33). 
Použite krútiaci moment 20 N/m alebo 177 in/lb.6. 
Opäť zatiahnite otočné skrutky na oboch područkách 7. 
pod ruku "A". Namontujte nazad rektifikačné skrutky 
"B" na oboch područkách pod ruku., (Obr. 5.34). 
Pre obe sady skrutiek použite krútiaci moment 10 N/m 8. 
alebo 88,5 in/lb.

 

Obr. 5.30

Obr. 5.31

Obr. 5.32

Obr. 5.33

Obr. 5.34
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POZÍCIA A POZÍCIA B POZÍCIA C

KONFIGURAČNÁ 
TABUĽKA

UHOL OPERADLA 
(stupňov)

VÝŠKA LAKŤOVEJ OPIERKY 
(mm)

NASTAVENIE POLOHY 
KRUHU

4 305 - 254 A

4 252 - 229 B

0 305 - 254 A

0 252 - 229 B

4 305 - 267 A

4 279 - 229 B

8 305 - 229 B

12 305 - 229 B

12 248 - 229 C

16 305 - 254 B

16 260 - 229 C
Obr. 5.35

A B C



26  SALSA M

5.8.3 Nastavenie polohy područky pod ruku (Obr. 45 
- 48)

Jemné nastavenia polohy područky pod ruku (2,5 až 5 1. 
cm) sa dajú vykonať uvoľnením 4 mm nastavovacích 
skrutiek područky pod ruku (E) a posunutím područky 
pod ruku smerom dopredu alebo dozadu, podľa potreby. 
(Obr. 5.36, 5.37). Prístup k zadnej nastavovacej skrutke 
si môže vyžadovať otočenie područky pod ruku.

Obe nastavovacie skrutky (E) opäť zatiahnite. Použite 2. 
krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb, (Obr. 5.38). 

POZNÁMKA - Ak je potrebné vykonať nastavenie o viac 
ako 2,5 až 5 cm, postupujte podľa tabuľky nižšie a prejdite 
na Obr. 5.39.

Pre väčšie nastavenia odstráňte obe sady nastavovacích 3. 
skrutiek područiek pod ruku. Posuňte obe područky 
pod ruku do nasledujúcej sady nastavovacích otvorov 
(podľa tabuľky). Opäť zatiahnite nastavovacie skrutky 
na podložke pod ruku, (Obr. 5.36 - 5.39). Použite 
krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb.

 

Obr. 5.36

Obr. 5.37

Obr. 5.38

HĹBKA PODLOŽKY POD 
RUKU
(mm)

ROZSAH VÝŠKY 
LAKŤOVEJ OPIERKY (mm)

NASAVENIE POLOHY 
PODLOŽKY POD RUKU

305 305 - 229 A a C
330 305 - 229 A a C
356 305 - 229 B a C
381 305 - 229 B a C
406 305 - 229 B a D

VÝŠKA 
LAKŤOVEJ 
OPIERKY

HĹBKA PODLOŽKY 
POD RUKU

Obr. 5.39
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5.9 Stupačky

UPOZORNENIE!

Dávajte pozor na svoje okolie, aby ste si pri predĺžených 
stúpačkach nezranili nohy.

UPOZORNENIE!

Vždy sa pred jazdou na invalidnom vozíku uistite, že 
stupačky (stupatka) na nohy neprichádzajú do styku s 
prednými kolesami. 

UPOZORNENIE!

Stupačky sa nemajú používať na zdvíhanie alebo 
prenášanie invalidného vozíka, keď v ňom sedí osoba.

5.9.1 Namontovanie stupačky
Dajte stupačky do pravých uhlov voči rámu (Obr. 
5.40),umiestnite násadu do stupačky a otočte zostavu 
vpred, aby sa zafixovala v tejto polohe. Ak chcete stupačku 
odklopiť, stlačte pridržiavaciu svorku a stupatko vytočte 
von. Teraz, ak potrebujete, sa dá vybrať, (Obr. 5.41). 

5.9.2 Stupatka
Stupatka sa dajú vyklopiť nahor, aby bol umožnený lepší 
nástup a výstup z vozíka. 

UPOZORNENIE!

Nestojte na stupátkách, pretože plná váha vášho tela môže 
spôsobiť prevrátenie vozíka. To môže mať za následok 
zranenie a mohlo by to poškodiť stupatka. 
 
5.9.3 Nastavenie dĺžky plošín na nohy
Ak chcete nastaviť dĺžku plošín na nohy, odstráňte sadu 
skrutiek na tyči stupačky, ako je to znázornené na (Obr. 
5.42), nastavte dĺžku, aby vám vyhovovala. Pred použitím 
sa uistite, že sú skrutky pevne vložené a zatiahnuté.

POZNÁMKA: Vnútorná tyč stupačky si môže vyžadovať 
skrátenie dĺžky, aby umožnila zdvihnutie polohy stupačky.

5.9.4 Nastavenie hĺbky závesu (Obr. 5.43 - 5.45)

Odstráňte obe sady 5 mm nastavovacích kruhových skrutiek 1. 
lakťovej opierky (Obr. 5.43).
Posuňte obe zásuvky závesu do požadovanej polohy (Obr. 2. 
5.44 "B").
Namontujte obe sady skrutiek nastavenia hĺbky (Obr. 5.45). 3. 
Použite krútiaci moment 20 N/m alebo 177 in/lb.4. Obr. 5.40 Obr. 5.41

Obr. 5.42

SKRUTKY

Obr. 5.43

Obr. 5.45

Obr. 5.44
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5.9.5 Mechanicky polohovacie stupačky (ALR/ELR)

Na polohovanie:
Potiahnite stupačku smerom nahor a zastavte v 
požadovanej výške. Stupačka sa vo zvolenej výške 
automaticky zafixuje.

Na zníženie:
Pomaly zatlačte uvoľňovaciu páku smerom dopredu. 
Stupačka zníži uhol. Keď páku pustíte, stupačka sa zafixuje 
v súčasnej polohe (Obr. 5.46).

UPOZORNENIE!

Pri zdvíhaní alebo spúšťaní stupačky dávajte pozor, aby 
ste ruky nezachytili do mechanizmu nastavovania medzi 
rám a pohyblivé časti.

5.9.6 Elektrické polohovacie stupačky 
(Obr. 5.47)

POZNÁMKA: Obe stupačky sa dajú obsluhovať naraz.

Ovládač VR2:
Tlačidlá ovládača dokážu obsluhovať akýkoľvek ovládač 
schválený výrobňou. Obsluha závisí na tom, aké funkcie 
má váš invalidný vozík. Ak chcete obsluhovať stupačky, 
náklon sedadla, zdvih sedadla, alebo sklopenie opierky 
chrbta. 
• Pre výber režimu ovládača stlačte jedno z tlačidiel 

ovládača, ktoré má ikonu sedadla.
• Pre výber požadovaného ovládača pohybujte riadiacou 

pákou doľava lebo doprava (ovládač 1 alebo ovládač 
2). Výber sa zobrazí rozsvietením červenej diódy LED 
príslušnej k tlačidlu požadovaného ovládača. 

• Pre pohyb stupačiek/zdvih sedadla/náklon sedadla 
alebo sklopenie sedadla pohybujte riadiacou pákou 
dopredu a dozadu. 

• Keď dosiahnete požadovaný uhol, uvoľnite riadiacu 
páku. 

• Pre návrat do režimu pohybu opäť stlačte tlačidlo 
ovládača. (Obr. 5.48) 

Keď je stupačka vo svojej najvyššej alebo najnižšej polohe, 
nedržte riadiacu páku v prevádzkovej polohe, pretože to 
môže poškodiť ovládač.

 

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

PÁKA

Obr. 5.46

Obr. 5.47
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Riadiaca skriňa rýchleho priameho ovládača:
Priame vypínače ovládača dokážu obsluhovať akýkoľvek 
ovládač schválený výrobňou. Obsluha závisí na tom, aké 
funkcie má váš invalidný vozík. Ak chcete obsluhovať 
stupačky, náklon sedadla, zdvih sedadla alebo sklopenie 
opierky chrbta. 

• Potlačte páčkový prepínač príslušného ovládača 
dopredu, až kým nedosiahnete požadovaný uhol/
výšku. 

• Uvoľnite páčkový prepínač a ovládač zastane.

Keď je ovládač vo svojej maximálnej/minimálnej polohe, 
nedržte páčkový prepínač v prevádzkovej polohe, pretože 
to môže poškodiť ovládač. (Obr. 5.49)

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Obr. 5.48

Obr. 5.49
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6.0 Sedadlo

6.1 Pevné podložie sedadla
Pevné podložie sedadla je určené na to, aby umožnilo 
použitie vankúšikov (antidekubitných podložiek) na 
odľahčenie tlaku, ako napríklad JAY. 

6.2 Vankúše na sedenie
Vankúše na sedenie od spoločnosti Sunrise Medical budú 
mať pásiky suchého zipsu, ktorých poloha sa zhoduje s 
druhou časťou suchého zipsu na sedadle. Pred použitím 
invalidného vozíka sa musíte uistiť, že sú tieto zarovnané. 
Ostatné používané vankúše by tiež mali mať pásiky 
suchého zipsu v podobnej polohe, aby sa zabezpečilo, 
že vankúš neskĺzne zo sedadla. Všetky vankúšiky od 
spoločnosti Sunrise Medical majú vymeniteľné návleky.

6.3 Vymeniteľné návleky na sedadlá
Návleky na sedadlá sa dajú úplne vymeniť pomocou 
zipsov alebo suchých zipsov.  Po odopnutí praciek sa dajú 
návleky na sedadlá odobrať. Zips návleku opierky chrbta 
sa nachádza na spodnej strane vankúšika.

6.4 Štandardné čalúnenie opierky chrbta
Vozík SALSA sa dodáva s čalúnením opierky chrbta Optima, 
u ktorého sa dá nastaviť napätie podľa individuálnych 
požiadaviek.

Opierka chrbta vypínateľná:
Ak chcete zmeniť tvar a/alebo napätie opierky chrbta Optima, 
odstráňte zo zadnej časti opierky chrbta vatovaný kryt a odhaľte 
napäťové popruhy. Uvoľnite alebo pritiahnite popruhy podľa 
potreby. (Najpohodlnejšia a najpodpornejšia poloha sa dosiahne 
vtedy, keď na invalidnom vozíku sedí jeho užívateľ). Uistite sa, že 
sú popruhy pevne pritiahnuté, a pred použitím nasaďte vatovaný 
kryt.

6.5 Operadlá JAY
Štandardná súprava opierky chrbta umožní namontovanie 
opierky chrbta JAY, ktoré je k dispozícii ako voliteľná 
pomôcka.

 

6.6 Nastavenie výšky sedadla

UPOZORNENIE!

Zabezpečte, aby vám horný rám nezachytil prsty. Počas 
nastavovanie požiadajte niekoho nech vám podrží 
sedadlo.

Obr. 6.1

Obr. 6.2

Obr. 6.3
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Ak chcete zmeniť výšku sedadla: 
Iba pre Salsa s pohonom zadného kolesa:

Odstránte dve skrutky zo stĺpikov predného sedadla, • 
použite 5mm imbusový kľúč. 
Po odstránení predného krytu budete mať prístup k • 
skrutkám.
Odoberte bezpečnostné úchytky z plochých zadných • 
kolíkov, vytiahnite skrutky a uvoľnite dve upínacie 
skrutky. 
Nastavte výšku sedadla zvolením požadovanej polohy • 
otvoru na zadných stĺpikoch sedadla. 
Vymeňte kolíky, úchytky a skrutky. Utiahnite matice.• 
Zvoľte otvory, ktoré zodpovedajú otvorom na stlpikoch • 
predného sedadla. Vymeňte a zatiahnite skrutky, (Obr. 
6.4 - 6.5).

Iba pre Salsa s pohonom stredného kolesa:
Odstráňte 2 predné kolesá, potiahnite uvoľňovací kolík a • 
nakloňte sedadlo dozadu.
Odstráňte 2 skrutky zásuvky na zadných stĺpikoch • 
sedadla. 
Zdvihnite/skloňte sedadlo do požadovanej polohy.• 
Zarovnajte otvory a vložte a zatiahnite skrutky zásuvky.• 
Odstráňte 2 skrutky zásuvky na predných stĺpikoch • 
sedadla. 
Zdvihnite/skloňte stĺpiky, aby sa zhodovali s požadovanou • 
polohou.
Zarovnajte otvory a vložte a zatiahnite skrutky zásuvky.• 
Zatvorte sedadlo, nasaďte a zatiahnite kolesá (Obr. • 
6.6).

6.7 Nastavenie šírky sedadla 
1. Odoberte 5 mm skrutky nastavenia šírky (A) a 4 mm 
skrutku nastavenia spevňujúca priečka (B) (Obr. 6.7).

2. Posuňte ľavostrannú vodiacu tyč, lakťovú opierku a 
opierku chrbta do požadovanej polohy. Pozrite sa na 
nastavenia polohy šírky sedadla (C), (Obr. 6.8).

Obr. 6.4

Obr. 6.5

Obr. 6.7

Obr. 6.8

Obr. 6.6
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3. Posuňte pravostrannú vodiacu tyč, lakťovú opierku 
a opierku chrbta do požadovanej polohy. Zopakujte 
nastavenia polohy použité na ľavej strane (Obr. 6.9).

4. Namontujte nazad skrutky nastavenia šírky (A) a skrutku 
nastavenia spevňujúcej priečky (B). (Pre A a B použite 
krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb), (Obr. 6.10).

6.8 Nastavenie hĺbky sedadla 

Odoberte 5 mm skrutky nastavenia hĺbky z oboch strán 1. 
sedadla, (Obr. 6.11).

2. Posuňte zadnú časť opierky chrbta a lakťové opierky 
do požadovanej polohy hĺbky sedadla. Pozrite sa na 
polohy hĺbky sedadla (A) (Obr. 6.12).

3. Namontujte obe sady skrutiek nastavenia hĺbky. 
 Použite krútiaci moment 20 N/m alebo 177 in/lb (Obr. 

6.13).

6.9 Nastavenie uhla opierky chrbta 

Odoberte 5 mm rektifikačné skrutky sklápania opierky 1. 
chrbta (A) z oboch strán opierky chrbta. Uvoľnite 5 mm 
otočné skrutky sklápania opierky chrbta (A) z oboch 
strán opierky chrbta.

POZNÁMKA - Rektifikačná skrutka (A) môže byť v odlišnej 
vstupnej polohe ako na obrázku nižšie (Obr. 6.14).

Obr. 6.9

Obr. 6.10

Obr. 6.11

Obr. 6.12

Obr. 6.13

Obr. 6.14
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2. Nakloňte opierku chrbta dopredu alebo dozadu do 
požadovaného uhla. Pozrite si konfigurácie uhlov 
nižšie (Obr. 6.15).

3. Vložte a pritiahnite obe rektifikačné a otočné skrutky 
sklápania opierky chrbta (A a B). Použite krútiaci 
moment 20 N/m alebo 177 in/lb (Obr. 6.16).

POZNÁMKA - Obrázky nižšie predstavujú uhol 8 stupňov.

6.10 Nastavenie výšky opierky chrbta 
Začnite tým, že odstránite čalúnený kryt (Obr. 6.17).1. 

Uvoľnite popruhy čalúnenia. Nie je nutné odstraňovať 2. 
celé čalúnenie (Obr. 6.18).

Odoberte horné skrutky čalúnenia. Teraz sa dá 3. 
čalúnenie posunúť a vertikálne stlačiť, takže sa odhalí 
prístup ku skrytým skrutkám Phillips (Obr. 6.19).

Obr. 6.16

Obr. 6.15
Obr. 6.17

Obr. 6.18

Obr. 6.19
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4. Odstráňte 4 mm skrutky spevňujúcej priečky a aj 
priečku (Obr. 6.20).

POZNÁMKA - Nie vždy je tento krok nutný. Ak sú držadlá 
na tlačenie vozíka dostatočne vysoko, skrutky spevňujúcej 
priečky by mohli nezapadnúť do otvorov na držadlá na 
tlačenie vozíka. Pre odskúšanie preskočte tento krok a 
prejdite k bodom 5 a 6. Ak spevňujúca priečka nebráni 
pohybu držadiel na tlačenie vozíka, môžete činnosť 
vykonať bez zmeny polohy tyče na uterák.

5. Odoberte 4 mm skrutky nastavenia zadných stĺpikov. 
(Obr. 6.21).

6. Posuňte oba zadné stĺpiky do požadovanej výšky (Obr. 
6.22).

7. Namontujte nazad skrutky nastavenia zadných stĺpikov. 
Použite krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb, (Obr. 
6.23). 

8. Pokiaľ ste v bode 4 odmontovali spevňujúcu priečku a 
skrutky spevňujúcej priečky, teraz ich namontujte nazad. 
Použite krútiaci moment 10 N/m alebo 88,5 in/lb, (Obr. 
6.24). 

POZNÁMKA - V tomto bode sa dá zmeniť aj poloha 
spevňujúcej priečky.

9. Namontujte nazad obe horné skrutky čalúnenia. Uistite 
sa, že skrutky prechádzajú hornými okami čalúnenia 
(A) (Obr. 6.25).

Obr. 6.20

Obr. 6.21

Obr. 6.22

Obr. 6.23

Obr. 6.24

Obr. 6.25
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10. Opätovne pritiahnite popruhy čalúnenia (Obr. 6.26).

11. Nasaďte nazad kryt čalúnenia (Obr. 6.27).

6.11 Ručne nastaviteľná opierka chrbta (ručné 
sklopenie)
Nastavenie hĺbky nájdete v časti 6.8. 
Na sklopenie uhla opierky chrbta: 

Potiahnite páčku v hornej časti opierky chrbta, ktorá • 
obsluhuje plynovú vzperu. 
Páčku držte v tejto polohe a nastavte požadovaný • 
uhol opierky chrbta. 
Keď páčku pustíte, uhol zostane v nastavenej polohe. • 
Ak chcete nastaviť opierku chrbta do vzpriamenej • 
polohy, možno budete potrebovať pomoc pri pohybe 
nahor (Obr. 6.28).

6.12 Ručné nastavenie uhla sedadla na vozíku SALSA
Ak chcete nastaviť uhol sedadla, uvoľnite skrutkové 
uchytenie pracky tvaru banánu medzi rozhraním modulu 
sedadla a modulom spevňovania sedadla. Nastavte uhol 
na veľkosť 0°, 3° alebo 6° a 9°, potom namontujte nazad 
a pritiahnite skrutky medzi rozhraním modulu sedadla a 
modulom spevňovania sedadla. (Obr. 6.29). 

Obr. 6.27

Obr. 6.26

Obr. 6.28

Obr. 6.29

6°

9°

0°

3°
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6.13 Opierka hlavy
Ak chcete namontovať opierku hlavy, vložte pozičnú pracku 
do držadiel na tlačenie vozíka pomocou dodaných skrutiek 
a matíc a uistite sa, že sú úplne zatiahnuté.
Výška opierky hlavy sa mení uvoľnením nastavovateľného 
otočného regulátora posunutím vnútornej vertikálnej 
trubice do požadovanej polohy a zatiahnutím otočného 
regulátora. Vzdialenosť medzi opierkou hlavy a sedadlom 
sa nastavuje uvoľnením 6 mm imbusových skrutiek, 
posunutím kĺbu do požadovanej polohy a bezpečným 
zatiahnutím skrutiek. Ak chcete nastaviť uhol opierky 
hlavy, uvoľnite skrutky v čalúnení opierky hlavy, uveďte 
opierku hlavy do požadovanej polohy a bezpečne skrutky 
zatiahnite. (Obr. 6.30)

6.14 Elektrické sedenie

Elektricky nastavovateľná opierka 
chrbta.
Elektrický zdvih sedadla.
Elektrický náklon sedadla.

VÝSTRAHY!

Zníženie opierky chrbta o uhol väčší ako 15° voči • 
zvislej rovine má vplyv na rovnováhu vášho invalidného 
vozíka. Keď ste na stúpaní alebo sa na invalidnom 
vozíku pohybujete, nikdy neprekročte uhol sklonu 15 
stupňov.
Manipulácia s elektrickým náklonom o viac ako 9 • 
stupňov z jeho najnižšej polohy uvedie vozík do 
"pomalého režimu". Ak k tejto činnosti dôjde súčasne 
so zdvíhaním sedadla, vozík sa zabrzdí a nebude sa 
pohybovať.
Manipulácia s elektrickým náklonom z jeho najnižšej • 
polohy uvedie vozík do "pomalého režimu". Nastavenie 
elektrického zdvihu na najnižšiu polohu umožní 
maximálnu rýchlosť.

OVLÁDAČ VR2 (Obr. 6.31)

UPOZORNENIE!

Je možné obrátiť smer ovládača proti smeru riadiacej 
páky. Uistite sa, že viete, ktorým smerom chcete ísť, aby 
ste pohli riadiacou pákou pre požadovanú operáciu. Ak tak 
neurobíte, môže to mať za následok poškodenie a/alebo 
zranenie.

POZNÁMKA: Podrobnosti o vašom ručnom ovládači 
nájdete v časti 7.

POZNÁMKA: Ak je namontovaný, všetky vyššie uvedené 
elektricky ovládané možnosti sedenia sú ovládané 
pomocou VR2 ovládača, tým istým spôsobom. Konzultujte 
prosím časť, “Ako používať ovládače”, nižšie.

POZNÁMKA: Pomocou vášho ovládacieho systému sa dá 
sedadlo zdvihnúť až o 30 cm.

Ako sa používajú ovládače:
• Stlačte tlačidlo pre výber režimu ovládača. 
• Pre výber požadovaného ovládača pohybujte riadiacou 

pákou doľava lebo doprava (ovládač 1 alebo ovládač 
č.2). Výber sa zobrazí rozsvietením oranžovej diódy 
LED príslušnej k tlačidlu požadovaného ovládača. 

• Ak chcete opierkou chrbta pohybovať nahor alebo 
nadol, pohybujte riadiacou pákou dopredu, alebo 
dozadu. 

• Keď dosiahnete požadovaný uhol, uvoľnite riadiacu 
páku. 

• Pre návrat do režimu pohybu opäť stlačte tlačidlo 
ovládača.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Obr. 6.30
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POZOR!

Keď je opierka chrbta naplno naklonená dozadu/dopredu 
alebo zdvih sedadla naplno zdvihnutý/znížený alebo ak 
je sedadlo naplno naklonená dozadu/ dopredu, nedržte 
riadiacu páku v ovládacej polohe, lebo by ste mohli 
poškodiť ovládač. 

RIADIACA SKRIŇA RÝCHLEHO PRIAMEHO 
OVLÁDAČA (Obr. 6.32).

Na používanie chrbtovej opierky, zdvihu sedadla, 
naklonenia sedadla: 
• Potlačte príslušný páčkový prepínač do prednej 

polohy. 
• Uvoľnite páčkový prepínač ak ste dosiahli požadovaný 

uhol chrbtovej opierky, výšku sedadla alebo naklonenie 
sedadla. 

POZOR! 

Keď je opierka chrbta naplno naklonená dozadu/dopredu 
alebo zdvih sedadla naplno zdvihnutý/znížený, alebo ak 
je sedadlo naplno naklonená dozadu/ dopredu, nedržte 
prepínač v ovládacej polohe, lebo by ste mohli poškodiť 
ovládač. 

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Obr. 6.32

Obr. 6.31
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7.0 Skupina ručných ovládačov VR2 (Obr. 7.1) 

7.1 VR2
Tlačidlo ZAP/VYP:
Tlačidlo ZAP/VYP aplikuje energiu na elektroniku 
ovládacieho systému, ktorá potom dodáva energiu 
motorom invalidného vozíka. 

POZOR!

Tlačidlo ZAP/VYP nepoužívajte na zastavenie vozíka, 
pokiaľ sa nejedná o núdzovú situáciu. (Ak tak urobíte robiť, 
môžete znížiť životnosť jazdných komponentov invalidného 
vozíka)

Kontrolka akumulátorov:
Kontrolka akumulátorov vám ukáže, že je invalidný vozík 
zapnutý. Ukazuje tiež stav invalidného vozíka. Pozrite 
kapitolu 8.

Zamykanie/odomykanie invalidného vozíka:
Ovládací systém VR2 sa dá zamknúť, aby sa predišlo 
neoprávnenému použitiu. K zamykaniu dochádza 
prostredníctvom sekvencie stláčania kláves a pohybov 
riadiacej páky, ako je podrobne uvedené nižšie.

Zamknutie invalidného vozíka:
• Pri zapnutom ovládacom systéme, stlačte a držte 

tlačidlo ZAP/VYP.
• Po uplynutí 1 sekundy ovládací systém zapíska. Teraz 

uvoľnite tlačidlo ZAP/VYP
• Nakloňte riadiacu páku dopredu, až kým ovládací 

systém nezapíska.
• Nakloňte riadiacu páku dozadu, až kým ovládací 

systém nezapíska.
• Uvoľnite riadiacu páku, budete počuť dlhé pískanie.
• Invalidný vozík je teraz zamknutý.

Odomknutie invalidného vozíka:
• Na zapnutie ovládacieho systému použite tlačidlo ZAP/

VYP. Indikátor maximálnej rýchlosti/profilu sa bude 
meniť hore a dole.

• Nakloňte riadiacu páku dopredu, až kým ovládací 
systém nezapíska.

• Nakloňte riadiacu páku dozadu, až kým ovládací 
systém nezapíska.

• Uvoľnite riadiacu páku, budete počuť dlhé pískanie.
• Teraz je invalidný vozík odomknutý

Práca s riadiacou pákou:
Keď uvádzate do chodu hlavné tlačidlo ZAP/VYP, skôr ako 
začnete pohybovať riadiacou pákou, počkajte pár sekúnd. 
Toto umožní systému samokontrolu. Ak riadiacou pákou 
pohnete príliš skoro, displej indikátora hladiny akumulátorov 
sa nerozsvieti, až kým riadiacu páku nepustíte.
Ak je tomu tak viac ako 5 sekúnd, objaví sa systémová 
chyba. Hoci to vozík nepoškodzuje, budete ho musieť 
vypnúť a opäť zapnúť, aby sa systém napravil.

POZNÁMKA: Jedná sa o bezpečnostnú funkciu na 
predídenie nechceného pohybu.

Súhrn príslušného ovládania
Ak chcete riadiť, pohybujte riadiacou pákou v smere, 1. 
ktorým chcete ísť.
Čím viac budete riadiacu páku tlačiť dopredu, tým 2. 
rýchlejšie sa budete pohybovať.
Keď uvoľníte riadiacu páku, brzdy automaticky zastavia 3. 
invalidný vozík z akejkoľvek rýchlosti.

UPOZORNENIE!

Noví používatelia by mali používať nižšie rýchlosti, až kým 
sa pri jazde na invalidnom vozíku nebudú cítiť dostatočne 
isto. 

UPOZORNENIE!

Je dôležité, že pri zmene smeru z cúvania na pohyb vpred 
je vozík zastavený.

UPOZORNENIE!

Keď nastupujete alebo vystupujete z vozíka, vždy ho 
vypnite.

Indikátor maximálnej rýchlosti/profilu:
Je to kontrolka, ktorá ukazuje nastavenie maximálnej 
rýchlosti invalidného vozíka alebo, ak je ovládací systém 
naprogramovaný na obsluhu jazdného profilu, zvolený 
jazdný profil. Táto kontrolka tiež ukazuje, či je rýchlosť 
invalidného vozíka obmedzená alebo či je ovládací systém 
uzamknutý.
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Tlačidlo klaksónu:
Pri stlačení tohto tlačidla zaznie klaksón.

Tlačidlo zníženia rýchlosti/zmeny profilu:
Toto tlačidlo znižuje nastavenie maximálnej rýchlosti 
alebo, ak je ovládací systém naprogramovaný na obsluhu 
jazdného profilu, volí nižší jazdný profil.

Tlačidlo zvýšenia rýchlosti/zmeny profilu:
Toto tlačidlo zvyšuje nastavenie maximálnej rýchlosti 
alebo, ak je ovládací systém naprogramovaný na obsluhu 
jazdného profilu, volí vyšší jazdný profil.

Tlačidlo a diódy LED ovládača:
Obsluha týchto tlačidiel sa mení v závislosti na tom, či má 
váš invalidný vozík jeden alebo dva ovládače.

Invalidné vozíky s jedným ovládačom
Stlačenie ktoréhokoľvek tlačidla ovládača spôsobí vloženie 
režimu nastavenia ovládača. Ukázané to bude rozsvietením 
oboch diód LED ovládača. Nastavenie ovládača sa potom 
dá vykonať pohybom riadiacej páky dopredu alebo dozadu. 
Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte ktorékoľvek 
tlačidlo ovládača.

Invalidné vozíky s dvoma ovládačmi
Stlačenie ktoréhokoľvek tlačidla ovládača spôsobí vloženie 
režimu nastavenia ovládača. 
Keď je stlačené ľavé tlačidlo, rozsvieti sa príslušná dióda 
LED a pohyb riadiacej páky nastaví motor ovládača 
pripojený k danému kanálu. 
Keď je stlačené pravé tlačidlo, rozsvieti sa príslušná 
dióda LED a pohyb riadiacej páky nastaví motor ovládača 
pripojený k druhému kanálu. 

Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte tlačidlo 
zvoleného ovládača, ako ho ukazuje príslušná dióda LED.
Je tiež možné zvoliť druhý ovládač pohybmi riadiacej páky 
vpravo alebo vľavo.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Nabíjacia a programovacia zásuvka:

UPOZORNENIE!

Mala by sa používať iba na programovanie a nabíjanie 
invalidného vozíka. 

UPOZORNENIE!

Táto zásuvka by sa nemala používať ako zdroj napájania 
žiadneho iného zariadenia. Pripojenie iných elektrických 
zariadení môže poškodiť ovládací systém alebo mať vplyv 
na EMC výkon invalidného vozíka.
Pozrite časť 10 o nabíjaní.

Programovacia zásuvka umožní schválenému 
autorizovanému predajcovi Sunrise Medical 
preprogramovať váš vozík a tiež získať užitočné informácie 
pri sledovaní chýb. Keď vozík opúšťa výrobňu, parametre 
ovládača sú prednastavené.
Na programovanie ovládača potrebujete špeciálne 
programovacie zariadenie (so softvérom pre handheld 
alebo PC), ktoré je k dispozícii u vášho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical. 

UPOZORNENIE!

Programovanie ovládača invalidného vozíka je povolené 
iba autorizovanému personálu vyškolenému spoločnosťou 
Sunrise Medical. Nesprávne nastavenia ovládača môžu 
spôsobiť jazdu mimo bezpečných hraníc a mať za následok 
poškodenie alebo zranenie.

UPOZORNENIE!

SUNRISE MEDICAL neprijíma zodpovednosť za škody, 
ktoré vzniknú následkom nepredvídaného zastavenia 
invalidného vozíka alebo nevhodného programovania či 
neoprávneného použitia invalidného vozíka.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.
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7.2 VR2-L
Medzi ovládacími systémami VR2 a VR2-L sú spoločné 
ovládače; kde sa ovládače odlišujú, je popísané nižšie. 
Všetky spoločné ovládače sa dajú nájsť na predchádzajúcej 
strane.

Svetlá a indikátory:
Vozík SALSA môže byť vybavený svetlami a indikátormi. U 
vozíkov, ktoré nemajú svetlá, tieto môžu byť namontované 
ako voliteľný doplnok schváleným autorizovaným predajcom 
Sunrise Medical.

UPOZORNENIE!

Pred jazdou v noci sa uistite, že svetlá a indikátory pracujú 
správne a objektívy sú čisté.

Indikátory:
Ak chcete zapnúť indikátory invalidného vozíka, pohnite 
požadovaným tlačidlom doľava alebo doprava, zároveň sa 
rozsvieti príslušná dióda LED. 
Ak chcete vypnúť indikátor a príslušnú diódu LED, stlačte 
tlačidlo indikátora.

POZOR!

Ak dióda LED prudko bliká, zistený bol buď úplný skrat, 
otvorený obvod jednej lampy, alebo úplný otvorený obvod 
ľavého, alebo pravého indikátora.

Hlavné svetlá:
Ak chcete zapnúť indikátory invalidného vozíka, pohnite 
týmto tlačidlom, zároveň sa rozsvieti príslušná dióda LED. 
Ak chcete vypnúť svetlá a príslušné diódy LED, stlačte 
tlačidlo indikátora.

POZOR!

Ak dióda LED prudko bliká, bol zistený skrat v obvode 
osvetlenia.

Výstražné svetlá:
Ak chcete zapnúť výstražné svetlá invalidného vozíka, 
pohnite týmto tlačidlom, príslušná dióda LED bude blikať 
rovnakým tempom. Blikať budú aj diódy LED indikátorov 
otočenia vľavo a vpravo. 
Ak chcete vypnúť svetlá a príslušné diódy LED, stlačte 
tlačidlo výstražného varovania.

POZOR!

Ak dióda LED prudko bliká, zistený bol buď úplný skrat, 
otvorený obvod jednej lampy, alebo úplný otvorený obvod v 
celom obvode indikátora.

Tlačidlo a diódy LED ovládača:
Obsluha tohto tlačidla sa mení v závislosti od toho, či má 
váš invalidný vozík jeden alebo dva ovládače.

Invalidné vozíky s jedným ovládačom
Stlačenie tlačidla ovládača spôsobí vloženie režimu 
nastavenia ovládača. Ukázané to bude rozsvietením oboch 
diód LED ovládača. Nastavenie ovládača sa potom dá 
vykonať pohybom riadiacej páky dopredu alebo dozadu. 
Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte ktorékoľvek 
tlačidlo ovládača.

Invalidné vozíky s dvoma ovládačmi
Stlačenie tlačidla ovládača spôsobí vloženie režimu 
nastavenia ovládača. Keď tlačidlo stlačíte raz, rozsvieti 
sa ľavá dióda LED, pohyb riadiacej páky nastaví motor 
ovládača na daný kanál. Keď je stlačené pravé tlačidlo, 
rozsvieti sa príslušná dióda LED a pohyb riadiacej páky 
nastaví motor ovládača pripojený k druhému kanálu. 
Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte tlačidlo 
zvoleného ovládača, ako ho ukazuje príslušná dióda LED.
Je tiež možné zvoliť druhý ovládač pohybmi riadiacej páky 
vpravo alebo vľavo.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.
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7.3 Duálna ovládacia jednotka VR2

Tlačidlo a indikátor ovládania:
Toto ukazuje, ktorá riadiaca páka je v stave ovládania. 
Ak svieti červené svetlo invalidného vozíka, vozík ovláda 
riadiaca páka užívateľa invalidného vozíka. Ak svieti zelené 
svetlo invalidného vozíka, vozík ovláda duálny systém 
sprievodcu. Tlačidlo sa používa na presun ovládania medzi 
dvoma voľbami.

Tlačidlo a dióda LED ovládača:
Všetky duálne systémy obsluhy VR2 majú vo výbave 
tlačidlo ovládača ako štandard. 

POZNÁMKA: Ak je systém VR2 naprogramovaný bez 
ovládačov, toto tlačidlo nemá žiadnu funkciu.

Invalidné vozíky s jedným ovládačom:
Stlačenie tlačidla ovládača raz spôsobí vloženie režimu 
nastavenia ovládača. Ukázané to bude rozsvietením oboch 
diód LED ovládača. Nastavenie ovládača sa potom dá 
vykonať pohybom riadiacej páky dopredu alebo dozadu.
Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte tlačidlo ovládača 
alebo tlačidlo rýchlosti.

Invalidné vozíky s dvoma ovládačmi:
Stlačenie tlačidla ovládača spôsobí vloženie režimu 
nastavenia ovládača. Keď tlačidlo stlačíte raz, rozsvieti 
sa ľavá dióda LED, pohyb riadiacej páky dopredu alebo 
dozadu nastaví ovládač na daný kanál. K výberu medzi 
dvoma ovládačmi dôjde pomocou pohybu riadiacej páky 
doľava a doprava. Podľa zmeny vybraného ovládača sa 
zmení aj dióda LED, ktorá svieti. Ľavá pre ovládač 1 a 
pravá pre ovládač č.2.
Ak chcete opäť vložiť jazdný režim, stlačte tlačidlo ovládača 
alebo tlačidlo rýchlosti.

Tlačidlo a indikátor maximálnej rýchlosti:
Toto tlačidlo ukazuje nastavenie maximálnej rýchlosti 
invalidného vozíka, keď ho riadi duálny systém obsluhy. 
Je tu päť nastavení - nastavenie 1 je najnižšia rýchlosť a 
nastavenie 5 je najvyššia rýchlosť. Nastavenie rýchlosti sa 
mení tlačidlom rýchlosti.

POZNÁMKA: Ak je ovládací systém naprogramovaný 
na obsluhu jazdného profilu, potom nastavovač rýchlosti 
duálneho systémy obsluhy nastaví rýchlosť iba v rámci 
zvoleného profilu.

POZNÁMKA:Zmena medzi jazdnými profilmi sa dá 
dosiahnuť iba použitím VR2.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.
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Obr. 7.1
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8.0  Riešenie problémov pri použití ručného 
ovládania VR2

UPOZORNENIE!

Keď sa na vašom ručnom ovládači objaví diagnostická 
chyba, vždy ju konzultujte so svojím autorizovaným 
predajcom Sunrise Medical.

Kontrolka akumulátorov a indikátor maximálnej rýchlosti/
profilu ukazujú stav ovládacieho systému.

Kontrolka hladiny akumulátorov je ustálená:
Toto naznačuje, že je všetko v poriadku.

Kontrolka hladiny akumulátorov pomaly bliká:
Ovládací systém pracuje správne, ale akumulátory 
potrebujú urýchlené nabitie.

Kontrolka hladiny akumulátorov sa posunie nahor:
Akumulátory invalidného vozíka sa práve nabíjajú. 
Invalidný vozík nebudete môcť používať, až kým nebude 
nabíjačka odpojená a vy ovládací systém nevypnete a 
znova nezapnete.

Kontrolka akumulátorov rýchlo bliká aj s uvoľnenou 
riadiacou pákou:
Bezpečnostné obvody ovládacieho systému pracujú a 
ovládací systém zabránil pohybu invalidného vozíka.

Toto naznačuje vypnutie systému. t.j. VR2 odhalil problém 
niekde v elektrickom systéme invalidného vozíka.
• Ovládací systém vypnite.
• Uistite sa, že všetky konektory na invalidnom vozíku a 

ovládací systém sú dobre zladené.
• Skontrolujte stav akumulátora.
• Ak neviete nájsť problém, skúste použiť sprievodcu 

vlastnej pomoci nižšie (Obr. 8.1).
• Zapnite opäť ovládací systém a skúste sa s invalidným 

vozíkom pohnúť. 

UPOZORNENIE!

Ak bezpečnostné obvody stále pracujú, invalidný vozík 
vypnite a nepokúšajte sa ho nepoužívať.
Kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Sprievodca vlastnej pomoci: (Obr. 8.1).
Ak dôjde k vypnutiu systému, môžete zistiť čo sa stalo, 
spočítaním čiarok na kontrolke akumulátorov, ktoré blikajú.
Prejdite k číslu v zozname, ktoré prislúcha počtu blikajúcich 
čiarok, a postupujte podľa pokynov.

Pomalý alebo spomalený pohyb:
Ak vozík nevyužíva plnú rýchlosť alebo nereaguje 
dostatočne rýchlo a stav akumulátorov je dobrý, skontrolujte 
nastavenie maximálnej rýchlosti. Ak prispôsobenie 
nastavenia rýchlosti nenapraví problém, môže ísť o 
nebezpečnú chybu. 
Konzultujte so svojím autorizovaným predajcom Sunrise 
Medical.

Indikátor rýchlosti/profilu sa vlní:
Toto naznačuje, že ovládací systém je uzamknutý, 
podrobnosti o tom ako ovládací systém odomknete, nájdete 
v časti 7.1.

Indikátor rýchlosti/profilu bliká:
To oznamuje, že rýchlosť invalidného vozíka je z 
bezpečnostných dôvodov obmedzená. Presný dôvod závisí 
na stavbe vozíka, ale obvykle naznačuje, že je zdvihnuté 
sedadlo.

Dióda LED ovládača bliká:
Toto naznačuje, že ovládače môžu byť v jednom alebo 
oboch smeroch spomalené.
Konzultujte so svojím autorizovaným predajcom Sunrise 
Medical.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.
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Sprievodca vlastnej pomoci (Obr. 8.1).

Kód chyby Možná príčina
Akumulátory potrebujú nabiť alebo ich pripojenie nie je dobré. Skontrolujte pripojenia akumulátorov. 
Ak sú pripojenia v poriadku, skúste akumulátory nabiť.

Ľavostranný motor má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia ľavostranného motora.

Ľavostranný motor má skrat na akumulátorovom pripojení. Kontaktujte svojho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical. 

Pravostranný motor má zlé pripojenie. Skontrolujte pripojenia pravostranného motora.

Pravostranný motor má skrat na akumulátorovom pripojení. Kontaktujte svojho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical.

Invalidnému vozíku bráni v jazde externý signál. Jednou možnosťou je, že je pripojená nabíjačka 
akumulátorov.

Naznačená je chyba riadiacej páky. Pred zapnutím ovládacieho systému sa uistite, že riadiaca páka 
je v centrálnej polohe.

Naznačená je chyba ovládacieho systému. Uistite sa, že pripojenia ovládacieho systému sú v 
poriadku.
Parkovacie brzdy sú nesprávne pripojené. Skontrolujte pripojenia parkovacích bŕzd a motora. Uistite 
sa, že pripojenia ovládacieho systému sú v poriadku.

Kontrolný systém dostal nadmernú dávku napätia. Toto je obvykle spôsobené slabým pripojením 
akumulátorov. Skontrolujte pripojenia akumulátorov.

+ S

S = Diódy LED indikátora rýchlosti
Naznačená je chyba komunikácie. Uistite sa, že kábel riadiacej páky je dobre pripojený a nie 
je poškodený.

+ A

A = Diódy LED ovládača
Naznačené je vypnutie ovládača. Ak je tu viac ovládačov, skontrolujte, ktorý ovládač 
nefunguje. Skontrolujte elektrické zapojenie ovládača.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo vašej Príručke vlastníka.

Obr. 8.1
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9.0 Zostavy ovládacieho panelu

9.1 Všeobecné upozornenia:

VÝSTRAHY!

Nenahrádzajte regulátor riadiacej páky žiadnym • 
neautorizovaným prvkom. Mohlo by to spôsobiť 
nebezpečnú obsluhu a stratu kontroly nad vozíkom.
Je dôležité, aby bolo sedlo riadiacej páky v prípade • 
roztrhnutia alebo rozdrobenia vymenené; pokiaľ k tomu 
nedôjde, mohlo by to spôsobiť zásadné poškodenie 
ovládača a neočakávaný pohyb vozíka.
Zabezpečte, že keď je vozík v pohybe, máte vždy • 
pohodlný prístup k ovládačom, a uistite sa, že je 
ovládací panel pevne prichytený k vozíku.

9.2 Ovládanie sprievodcom:

VÝSTRAHY!

Uistite sa, že nastavíte rýchlosť ovládania sprievodcom • 
na rýchlosť, ktorá je pre vás vhodná a pohodlná.
Keď nechávate osobu vo vozíku, vždy ovládacie • 
zariadenie vypnite. (Obr. 9.1).

9.3 Paralelné odklápateľné ovládanie:

VÝSTRAHY!

Pred nastavením odklápateľného ramena vypnite • 
ovládacie zariadenie, aby ste sa vyhli náhodnému 
posunu riadiacej páky, čo by spôsobilo nechcený 
pohyb vášho invalidného vozíka.
Dávajte pozor, aby ste nezachytili prsty alebo oblečenie, • 
keď obsluhujete odklápateľný mechanizmus.
Majte na pamäti, že šírka vášho vozíka je väčšia, ak • 
je odklápateľné rameno vonku, a nemusíte prejsť 
pomedzi určité prekážky.
Na paralelnú odklápateľnú súpravu nič nevešajte • 
ani neprevesujte, pretože by to mohlo poškodiť 
odklápateľný mechanizmus.
Pri presune do a z vozíka nepoužívajte ovládanie ako • 
podporu.
Uistite sa, že je vozík vypnutý, keď nastavujete • 
paralelné odklápateľné rameno.
Keď používate paralelné odklápateľné rameno, • 
obsluhujte invalidný vozík iba pri nízkej manévrovacej 
rýchlosti (Obr. 9.2).

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

Obr. 9.1

Ovládanie sprievodcom

Obr. 9.2

Paralelne odklápateľné ovládanie
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10.0 Akumulátory a nabíjanie 

UPOZORNENIE!

Prosím, pozorne si preštudujte Príručku vlastníka, ktorá sa 
dodáva s nabíjačkou. 

UPOZORNENIE!

Nevystavujte žiadnu časť akumulátora priamemu teplu (t.j. 
otvorenému ohňu, plynovému plameňu).

UPOZORNENIE!

Pri nabíjaní svoju nabíjačku umiestnite vždy na tvrdý 
povrch v miestnosti s dobrou ventiláciou.

UPOZORNENIE!

Akumulátory by ste nemali nabíjať vonku.

10.1 Akumulátoroch Salsa (Obr. 10.1 - 10.5)
Akumulátory sú súčasťou jazdnej jednotky umiestnenej 
pod krytom akumulátorov. 
Ak chcete akumulátory vybrať v prípade, že potrebujú 
výmenu alebo údržbu:

Uvoľnite dve páčkové skrutky zo zadnej steny jazdnej • 
základne, ktoré držia zadný plát krytu. 
Plát odtiahnite. • 
Odpojte ČERVENÝ 2-kolíkový konektor Anderson.• 
Odpojte ŠEDÉ 2-kolíkové konektory Anderson z • 
každého akumulátora. 
Ťahajte podložku s akumulátormi smerom dozadu, až • 
kým sa mechanicky nezastaví. Pri vyťahovaní podložky 
táto automaticky klesá na kolieska proti prevráteniu, 
aby mala podporu a ľahšie sa s ňou manipulovalo.
Každý akumulátor má popruhy, za ktoré sa dá • 
zdvihnúť. 
Ak chcete akumulátory vložiť späť, postupujte prosím • 
naopak. 

Obr. 10.4

Obr. 10.1

Obr. 10.3

Obr. 10.2

Obr. 10.5
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10.1.1 Akumulátory Salsa M (Obr. 10.6 - 10.12)
Akumulátory sú súčasťou jazdnej jednotky umiestnenej 
pod krytom akumulátorov. 
Ak chcete akumulátory odstrániť:

Uvoľnite dve skrutky pod sedadlom rámu sedadla, • 
ktoré spájajú rám sedadla s rozhraním sedadlového 
modulu. 
Uvoľnite a podržte zaisťovací kolík. • 
Nakloňte rám sedadla dozadu a zaistite ho • 
bezpečnostnou tyčkou, (ako kryt motora v aute).
Uistite sa, že umelohmotný uzáver je zatlačený na • 
tyčke, aby ste zaistili bezpečnostnú tyčku. 
Odstráňte kryt akumulátora. • 
Odpojte 2-kolíkové konektory Anderson z každého • 
akumulátora. 
Každý akumulátor má popruhy, za ktoré sa dá zdvihnúť, • 
pričom odstráňte najprv predný akumulátor. 
Ak chcete akumulátory vložiť späť, postupujte prosím • 
naopak.

UPOZORNENIE!

Vždy keď je bezpečnostná tyčka použitá je na nej 
umelohmotný kryt.

Obr. 10.8

Obr. 10.9

Obr. 10.10

Obr. 10.11

Obr. 10.12

Obr. 10.6

Obr. 10.7
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10.2 Bezpečnostné vypínače
V prípade skratu má invalidný vozík zabudovaných niekoľko 
bezpečnostných systémov na ochranu elektrických 
obvodov. 

Do výstroja akumulátora sú zapojené taviteľné články • 
150 A na ochranu akumulátorov a elektrického 
vedenia.
Viackrát nastaviteľná poistka 70 A. Táto je umiestnená • 
na prednej ľavej strane oddelenia akumulátorov.
Taviteľný článok 15 A. (Vždy keď je napojená riadiaca • 
skriňa rýchleho priameho ovládača alebo iné moduly, 
ktoré vyžadujú pomocný zdroj). Tento je umiestnený 
za predným krytom.

Ak ich chcete vymeniť, kontaktujte svojho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical, ktorý tiež diagnostikuje chybu.

R-net ovládací
Bližšie informácie o vašom R-nete nájdete vo 
vašej Príručke vlastníka.

10.3 Všeobecné informácie o akumulátoroch
Akumulátory sú zdrojom energie pre takmer všetky moderné 
mobilitné výrobky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Dizajn 
akumulátorov, ktoré sa používajú v mobilitných výrobkoch, 
je podstatne odlišný od akumulátorov, ktoré sa napríklad 
používajú na štart automobilov. Automobilové akumulátory 
sú určené na uvoľnenie veľkého množstva energie 
za krátku dobu, zatiaľ čo akumulátory do mobilitných 
výrobkov (často nazývané akumulátory s dlhým cyklom) 
uvoľňujú svoju energiu rovnomerne, a to za dlhé časové 
obdobie. Vzhľadom na nižšie objemy produkcie a zvýšené 
technologické požiadavky sú akumulátory do výrobkov 
určených na pohyb obvykle drahšie.
V mobilitnom výrobku sa obvykle používajú dva 12-voltové 
akumulátory, čo spoločne dáva napätie 24 voltov. Veľkosť 
akumulátora (napr. jeho energia, ktorá je k dispozícii) je 
vyjadrená v ampéroch za hodinu, napr. 80 A/h. Čím vyššie 
je číslo, tým je väčšia veľkosť a hmotnosť akumulátora a 
potenciálne je vyššia aj vzdialenosť, na ktorú sa môžete 
pohybovať. Spoločnosť Sunrise Medical do týchto typov 
invalidných vozíkov inštaluje iba štandardné akumulátory 
bez potreby údržby.

10.4 Akumulátory bez potreby údržby
Tento typ akumulátora používa spôsob prenosu elektrolytu, 
ktorý sa bežne nazýva "gél", ktorý je uchovávaný v puzdre 
akumulátora. Ako naznačuje názov, okrem pravidelného 
nabíjania nie je potrebná žiadna údržba. Tento typ 
akumulátora môžete bezpečne prepravovať bez obavy z 
vyliatia kyseliny. Navyše majú tieto akumulátory povolenie 
k preprave v lietadlách, vo vlakoch a na lodiach.

10.5 Starostlivosť o akumulátory
Nižšie je uvedený plán starostlivosti o 
akumulátory bez potreby údržby. Plán bol schválený 
spoločnosťou Sunrise Medical a výrobcami akumulátorov, 
aby ste z akumulátorov mohli vyťažiť maximum. Ak 
postupujete podľa iného plánu, výsledkom môže byť výkon, 
ktorý je nižší, než aký očakávate od svojho mobilitného 
vozidla.

10.6 Plán starostlivosti o akumulátory bez potreby 
údržby

UPOZORNENIE!

Používajte iba nabíjačku schválenú Sunrise Medical, 
kompatibilnú s vozíkom, ktorého akumulátory idete 
nabíjať.

Svoje akumulátory nabíjajte každú noc, bez ohľadu na • 
použitie mobilitného zariadenia počas dňa.
Nabíjací cyklus neprerušujte.• 
Ak je vaše mobilitné zariadenie nevhodné na použitie, • 
malo by zostať pripojené k nabíjačke až do potrebnej 
doby. Tento postup vaše akumulátory nepoškodí, pokiaľ 
bude zásuvka/zástrčka elektrickej energie zapnutá. 
Ak zásuvku/zástrčku elektrickej energie vypnete, 
ale elektrický kábel necháte pripojený, toto napokon 
spotrebuje energiu vašich akumulátorov.
Ak svoj vozík po dlhšiu dobu nepoužívate (viac ako • 
15 dní), akumulátory plne nabite, a potom odpojte ich 
hlavný kábel.

POZOR!

Ak akumulátorom neumožníte dobitie, výsledkom bude 
ich poškodenie, čo môže viesť ku skráteniu vzdialeností a 
predčasnému zlyhaniu.

POZOR!

Nedobíjajte akumulátory počas dňa. Počkajte do večera, 
aby ste im umožnili plné nabitie počas noci.

Všeobecným pravidlom je, že akumulátory bez potreby 
obsluhy sa nabíjajú dlhšie ako olovené akumulátory.
Prípojné svorky akumulátorov je potrebné pravidelne 
kontrolovať pre známky korózie. Pokiaľ sa objaví korózia, 
koncovky celkom vyčistite (ideálna je drôtená kefka) a 
premažte ich vazelínou, nie obyčajným mazivom. Uistite sa, 
že matica a skrutka koncoviek, prípojka kábla a odhalený 
kábel sú kompletne pokryté vazelínou.
Ak budete postupovať podľa všetkých bodov uvedených 
vyššie, výsledkom by mal byť zdravší akumulátor, väčší 
dojazd užívateľa vozíka a dlhšia životnosť akumulátorov.
Keď sa akumulátory už nedajú nabíjať, vráťte ich 
spoločnosti Sunrise Medical alebo priamo ich výrobcovi na 
recykláciu.
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10.7 Všeobecné informácie o nabíjačke
Externá nabíjačka je určená na nabíjanie dvoch 
12-voltových akumulátorov gélového typu, zapojených do 
série (= 24 V).

10.8 Bezpečnostné funkcie nabíjačky
Nabíjačky majú funkcie, ktoré predchádzajú rizikám alebo 
nehodám v dôsledku opačného zapojenia akumulátorov, 
prehriatia z dôvodu nevhodných podmienok, alebo snahy 
nabiť akumulátory zlého napätia.
Väčšina veľkostí nabíjačiek má dvojitú izoláciu a nie 
je potrebné uzemnenie. Niektoré väčšie veľkosti môžu 
mať elektrické uzemnenie a táto skutočnosť bude jasne 
uvedená na ich štítku.
3-kolíková zástrčka do elektriny britského typu má 
vymeniteľnú poistku. Charakteristika tejto poistky je 
zobrazená na štítku nabíjačky. 

UPOZORNENIE!

Vždy ju nahraďte rovnakým typom a veľkosťou poistky, 
ako je uvedené. Namontovanie iných poistiek môže mať 
za následok poškodenie nabíjačky alebo zlyhanie správnej 
činnosti nabíjačky.

Ak je vaša nabíjačka určená na použitie v kontinentálnej 
Európe, bude mať 2-kolíkovú zástrčku európskeho typu, 
ktorá nemá poistku. V tomto prípade je poistka umiestnená 
na čelnom paneli nabíjačky.

10.9  Postup pri pripojení nabíjačky a nabíjaní
Invalidný vozík sa dá nabíjať prostredníctvom zásuvky 
nabíjačky v prednej časti diaľkového ovládania VR2. (Obr. 
10.13).
Pripojte nabíjačku do siete pomocou elektrickej zástrčky a 
zapnite ju.

POZOR!

Nenechávajte nabíjačku pripojenú k akumulátoru, ak je 
napájanie zo siete odpojené alebo vypnuté. Môže to mať 
za následok poškodenie akumulátora z dôvodu veľkého 
vybíjania počas dlhého obdobia.

UPOZORNENIE!

Vždy pri napojeníalebo odpojení od vozíka vypnite 
nabíjačku akumulátora zo siete.

10.10 Poznámky o bezpečnosti a opatrnosti pri 
nabíjačke

UPOZORNENIE!

Nabíjačka je určená na použitie vo vnútri. Nepoužívajte 
ju vonku, ani ju nevystavujte dažďu, snehu, ošpliechaniu 
alebo vlhkosti.

UPOZORNENIE!

Pri kupovaní náhradných akumulátorov alebo nabíjačky to 
vždy prekonzultujte s vašim servisným zástupcom Sunrise 
Medical.

UPOZORNENIE!

Nabíjačka sa dá používať pre iné typy gélových 
akumulátorov, pokiaľ je to písomne potvrdené Technickým 
oddelením spoločnosti Sunrise Medical. 

Obr. 10.13
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10.11 Dojazd vášho vozidla
Väčšina výrobcov mobilitných produktov uvádza dojazd 
svojich vozidiel buď v predajnej literatúre, alebo v Príručke 
vlastníka. Uvedený dojazd sa niekedy pre jednotlivých 
výrobcov líši, hoci veľkosť akumulátorov je rovnaká. 
Spoločnosť Sunrise Medical stanovuje dojazd svojich 
vozidiel rovnomerným a jednotným spôsobom, vyskytujú 
sa však odlišnosti z dôvodu účinnosti motorov a celkového 
zaťaženia výrobku.
Hodnoty dojazdu sú vypočítané podľa normy ISO 7176. 
časť 4: Teoretický rozsah spotreby energie invalidných 
vozíkov.

Tento test sa vykonáva v kontrolovaných podmienkach 
s novými, plne nabitými akumulátormi, na rovnom 
testovacom povrchu a hmotnosťou užívateľa  
100 kg. Uvedené hodnoty dojazdu by sa mali vnímať 
ako teoretické maximum a mohli by byť nižšie v prípade, 
že sa vyskytne jedna alebo kombinácia niekoľkých z 
nasledujúcich okolností:

Hmotnosť užívateľa je vyššia ako 100 kg.• 
Vek a stav akumulátorov nie je v perfektnom stave.• 
Terén je náročný, napr. veľmi kopcovitý, naklonený, • 
blatisté podložie, štrk, tráva, sneh a ľad.
Vozík pravidelne vystupuje na obrubníky.• 
Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo príliš nízka.• 
Nesprávny tlak v jednej alebo viacerých • 
pneumatikách.
Časté zastavovanie/rozbeh pri jazde.• 
Dojazd môžu ovplyvniť aj koberce s vysokým vlasom • 
v domácnosti.
Použitie doplnkových možností spotreby energie (napr. • 
svetlo, ovládače a pod.).

Akumulátor, ktorý je dodaný s každým výrobkom Sunrise 
Medical, by mal poskytovať dostatočný dojazd, aby tento 
vyhovoval životnému štýlu väčšiny zákazníkov.

10.12 Bežné vyhlásenia o akumulátoroch
Počas rokov sa technológia akumulátorov posunula vpred, 
nanešťastie k tomu nedošlo aj pri niektorých radách 
ohľadom starostlivosti o akumulátory. Výsledkom toho bolo 
množstvo chaotických a často protichodných pokynov o 
tom, aký je "najlepší" spôsob starostlivosti o akumulátory.
Táto časť vám pomôže odhaliť niektoré z týchto mýtov a 
legiend.

VÝSTRAHY!

Ak chcete znížiť poškodenie elektrickej zástrčky a • 
kábla, pri odpájaní nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie 
za kábel. 
Uistite sa, že kábel nie je uložený na mieste, kde na • 
neho niekto môže stúpiť, zakopnúť o neho alebo ho 
inak vystaviť poškodeniu, alebo napätiu.
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VÝSTRAHY!

Predlžovací kábel by sa mal používať iba v nevyhnutnom • 
prípade. 
Použitie nevhodného predlžovacieho kábla môže mať • 
za následok riziko požiaru alebo elektrického šoku. 
Pokiaľ sa predlžovací kábel musí použiť, uistite sa, že • 
počet, veľkosť a tvar kolíkov na zástrčke predlžovacieho 
kábla je rovnaký ako u kolíkov na zástrčke nabíjačky a 
že predlžovací kábel je dobre zapojený a je v dobrom 
elektrickom stave.

• Neukladajte akumulátor na vrch nabíjačky.
• Neukladajte nabíjačku na koberec ani nijakú inú mäkkú 

plochu. Vždy ju položte na tvrdú rovnú plochu.
• S nabíjačkou nepracujte, ak utrpela silný náraz, 

spadla alebo bola inak poškodená. Vezmite ju ku 
kvalifikovanému technikovi.

• Nabíjačku nerozmontovávajte, nechajte ju opravovať 
iba výrobcom. Nesprávna opätovná montáž môže mať 
za následok riziko elektrického šoku alebo požiaru. 
Ak chcete znížiť riziko elektrického šoku, odpojte • 
nabíjačku z výstupu pred snahou o akúkoľvek údržbu, 
alebo čistenie. Vypnutie ovládačov riziko nezníži.

• Nabíjačku nikdy neumiestňujte nad akumulátor, ktorý 
sa práve nabíja; plyny z akumulátora budú korodovať a 
nabíjačku poškodia.

• V blízkosti akumulátora alebo nabíjačky nikdy nefajčite 
a nevytvárajte iskry, alebo plameň. 
Buďte mimoriadne opatrní, aby ste znížili riziko pádu • 
kovového nástroja na akumulátor. Mohlo by to spôsobiť 
iskru alebo spôsobiť skrat akumulátora, alebo iných 
elektrických častí, čo by mohlo spôsobiť výbuch. Pri 
práci s akumulátorom si tiež dajte dole všetky kovové 
veci a visiace predmety.

• Nikdy nenabíjajte zamrznutý akumulátor. Plne nabitý 
akumulátor zriedkakedy zamrzne, ale elektrolyt 
vybitého akumulátora môže zamrznúť pri teplote  
-9 stupňov Celzia.  Každý akumulátor, o ktorom si 
myslíte, že zamrzol, by mal byť pred nabíjaním úplne 
rozmrazený.

• Pri nabíjaní si akumulátory nikdy neklaďte na kolená.
• Počas bežnej činnosti sa kryt akumulátorov stane 

horúcim.

10.13 Záruka na akumulátory
Záruky na akumulátory sú v závislosti na obdobiach 
určených výrobcom. Väčšina týchto záruk však závisí na 
klauzule opotrebenia a pokiaľ skutočne svoje akumulátory 
opotrebujete za 6 mesiacov, nebudete mať nárok podľa 
záruky získať náhradu.
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11.0 Preprava

Invalidný vozík upevnený vo vozidle neposkytne takú úroveň 
bezpečnosti a zabezpečenia, ako systém sedadla vozidla. 
Spoločnosť Sunrise Medical odporúča, ak je to možné, 
aby sa užívateľ presunul na sedadlo vozidla a aby používal 
bezpečnostné popruhy inštalované vo vozidle. Spoločnosť 
Sunrise Medical si uvedomuje, že pre užívateľa nie je vždy 
praktické presunúť sa, a v okolnostiach, kedy musí byť 
užívateľ prepravovaný sediac na invalidnom vozíku, musí 
sa postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

11.1 Výstrahy pre prepravu:

VÝSTRAHY!

Obsadený invalidný vozík sa musí umiestniť tak, aby • 
bol čelom vpred, a musí byť zabezpečený úväzmi 
invalidného vozíka a popruhmi pre užívateľa úväzy 
(WTORS), ktoré spĺňajú požiadavky normy ISO 
10542 alebo SAE J2249 v súlade s pokynmi výrobcu 
WTORS. Ak chcete ďalšie informácie o preprave 
vášho invalidného vozíka, prejdite na časť "Pokyny k 
uväzovaniu".
Použitie invalidného vozíka v iných polohách vo vozidle • 
nebolo testované, napr. preprava v bočnej polohe za 
žiadnych okolností sa nesmie vykonávať (Obr. 11.1 ).
Vždy, keď je to možné, odmontujte z invalidného vozíka • 
a bezpečne uskladnite všetko pomocné vybavenie, 
napríklad: Stúpadlá na obrubníky, Stolíky s podložkami, 
Barly, Voľné podušky.

VÝSTRAHY!

Úpravy alebo výmeny prvkov zabezpečenia alebo • 
štruktúry, rámu alebo komponentov invalidného vozíka 
sa nesmú vykonávať bez konzultácie s výrobcom. 
Ak sa tak nestane, znemožní sa schopnosť prepravy 
invalidného vozíka vo vozidle.
Pred opätovným použitím invalidného vozíka po jeho • 
účasti na akomkoľvek náraze vozidla by mal byť 
vozík prehliadnutý autorizovaným predajcom Sunrise 
Medical.

UPOZORNENIE!

Obidva bezpečnostné pásy panvy aj hornej časti trupu 
sa musia používať pri zabezpečení osoby, aby sa znížila 
možnosť nárazu hlavy alebo hrude s časťami vozidla. (Obr. 
11.2).

VÝSTRAHY!

Tento invalidný vozík úspešne prešiel nárazovou • 
skúškou. Spoločnosť Sunrise Medical odporúča, aby 
ste pri preprave v invalidnom vozíku používali vhodne 
umiestnenú opierku hlavy. Veľmi sa však odporúča, 
aby ste uprednostnili presun z invalidného vozíka na 
sedadlo v motorovom vozidle.
Podpory polohy tela (bezpečnostné popruhy, hrudné • 
pásy) by sa nemali používať alebo by sa na ne nemalo 
spoliehať u osoby na vozíku ako zabezpečenie v 
pohybujúcom sa vozidle, pokiaľ nie sú označené, že 
spĺňajú požiadavky špecifikované v norme ISO 7176-
19:2008 alebo SAE J2249.
Keď sa elektrické invalidné vozíky používajú v • 
motorovom vozidle, musia sa inštalovať uzavreté 
akumulátory, ako sú "gélové elektrolyty" alebo "AGM". Obr. 11.1

Obr. 11.2
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11.2 Pokyny na zabezpečenie osoby na vozíku

VÝSTRAHY!

Bezpečnostný pás panvy musíte mať zapnutý • 
cez prednú časť panvy, (Obr. 11.2) tak aby uhol 
bezpečnostného pásu panvy bol medzi 30 až 75 
stupňami, horizontálne (Obr. 11.3).
Uprednostňuje sa väčší uhol v rámci preferovanej zóny, • 
blížiaci sa, ale nikdy nepresahujúci 75 stupňov.
Bezpečnostné pásy nesmú byť udržiavané od tela • 
komponentmi alebo súčasťami invalidného vozíka, ako 
sú lakťové opierky alebo kolesá (Obr. 11.4).
Bezpečnostný pás hornej časti tela musí byť uložený • 
cez rameno a naprieč hrudníkom ako je zobrazené 
(Obr. 11.5).
Bezpečnostné pásy musia byť čo najviac pritiahnuté, s • 
ohľadom na pohodlie užívateľa.
Tkanina bezpečnostných pásov nesmie byť pri použití • 
skrútená.

VÝSTRAHY!

Bezpečnostné pásy by nemali byť udržiavané od • 
tela komponentmi invalidného vozíka, ako sú lakťové 
opierky alebo kolesá.
Opierka hlavy by mala byť umiestnená tak, aby •	
podporovala celú zadnú časť hlavy a nie iba zátylok.
Bezpečnostné pásy panvy by mali mať úplný kontakt • 
naprieč prednou časťou tela v blízkosti spojenia panvy 
a stehna

Obr. 11.3

Obr. 11.4

Obr. 11.5
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11.3 Nárazová skúška vozíka SALSA
Zástupca invalidných vozíkov SALSA a SALSA M bol 
testovaný v súlade s požiadavkami dynamického zaťaženia 
špecifikovanými normou ISO 7176-19:2001 "Mobilitné 
zariadenia s kolesami pre použitie v motorových vozidlách" 
s použitím 6-bodového popruhového bezpečnostného 
systému Q Straint s dvojitými popruhmi v zadnej časti, 
ktorý zodpovedá norme ISO 10542 alebo SAE J2249 a bol 
použitý v súlade s pokynmi výrobcu WTORS.

Na tieto testy bol použitý bezpečnostný systém Q Straint. 
Môžu sa však použiť akékoľvek iné bezpečnostné systémy, 
pokiaľ zodpovedajú norme ISO 10542 alebo SAE J2249 a 
sú použité v súlade s pokynmi výrobcu WTORS. Musia byť 
tiež skontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú dostatočne 
vhodné pre hmotnosť invalidného vozíka a jazdca.

VÝSTRAHY!

Všetky bezpečnostné systémy musia byť v súlade s • 
ISO 10542 alebo SAE J2249.
Všetky bezpečnostné systémy musia byť použité v • 
súlade s WTORS pokynmi výrobcu. 
Musia byť tiež skontrolované, aby sa zabezpečilo, • 
že sú dostatočne vhodné pre hmotnosť invalidného 
vozíka a jazdca.

11.4 Štítok úväzu a jeho umiestnenie
Štítok na Obr. 11.6 sa používa na identifikáciu uväzovacích 
bodov na všetkých modeloch vozíkov. 
Obr. 11.7 - 11.10 zobrazuje umiestnenie prípojky na SALSA 
& SALSA M.

Obr. 11.6

Obr. 11.7

Obr. 11.8

Obr. 11.9

Obr. 11.10
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11.5 Upevnenie invalidného vozíka do vozidla (Obr. 
11.11 - 11.16)

UPOZORNENIE!

Invalidný vozík SALSA (RWD/MWD) si pri preprave 
vyžaduje šesťbodový uväzovací systém, ako je to 
zobrazené na fotografiách.

Na ľavej zadnej strane:
Použite jeden zo zadných uväzovacích pásov, zachyťte • 
ho čo najbližšie k ľavému zadnému montážnemu 
držiaku pod uhlom 45 stupňov a pevne ho pritiahnite v 
súlade s pokynmi výrobcu o pásoch. 
Druhý zadný uväzovací pás by mal byť upevnený za • 
prvým pásom a smerom mimo vozíka. 

Na pravej zadnej strane:
Postupujte rovnako s pozostávajúcimi 2 zadnými popruhmi 
a pripojte ich k pravému zadnému montážnemu držiaku.

Na prednej strane:
Pripojte jeden predný popruh na každý predný bod 
upevnenia tak, aby ste dosiahli čo najbližší uhol k 45 
stupňom.

VÝSTRAHY!

Súčasti sedenia musia byť vrátené do pôvodnej polohy, • 
sedadlo celkom spustené a opierka chrbta celkom 
vzpriamená.
Vždy sa uistite, že invalidný vozík nie je v režime • 
voľnobehu.

Obr. 11.11

Obr. 11.12

Obr. 11.13

Obr. 11.14

Obr. 11.15

Obr. 11.16
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12.0 Údržba a čistenie

POZOR!

Ak chcete udržať svoj invalidný vozík v špičkovom stave, 
je dôležité dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa 
čistenia a údržby.

12.1 Údržba a tlaky pneumatík

UPOZORNENIE!

Pokiaľ má váš invalidný vozík pneumatiky, je dôležité 
pravidelne kontrolovať tlak vzduchu a známky 
opotrebenia.

POZOR!

Správny tlak je medzi minimom 137 kPa (1,37 barov) a 
maximom 241 kPa (2,41 barov) pre zadné aj predné kolesá 
(pozri stranu pneumatiky).
Tlak sa musí meniť v závislosti od hmotnosti užívateľa. 

UPOZORNENIE!

JE NEVYHNUTNÉ, aby všetky kolesá na jednej oske • 
mali rovnaký tlak ako zadné kolesá. 
Hustiaca pumpa poskytuje najbezpečnejší spôsob • 
hustenia pneumatík vášho invalidného vozíka a tlak sa 
dá skontrolovať pomocou štandardného tlakomeru pre 
motorové vozidlá.
Nenahusťujte na vyšší ako maximálny povolený tlak • 
pneumatík.

12.2 Opotrebenie pneumatík

UPOZORNENIE!

Raz za týždeň skontrolujte pneumatiky.
Ojazdené alebo poškodené pneumatiky môžu spôsobiť 
trhlinu alebo znížia priľnavosť, obidva tieto problémy môžu 
spôsobiť stratu kontroly invalidného vozíka.

Pri prehliadke pneumatík pre známky opotrebenia hľadajte 
výrazné odreniny, rezy a stenčený dezén pneumatiky. 
Pneumatiky musí byť vymenená ak je takého poškodenie 
viditeľné alebo ak nevidíte dezén na celej ploche 
pneumatiky.

12.3 Oprava pneumatiky hnacieho kolesa

UPOZORNENIE!

Odstránenie kolesa a výmena pneumatík sú dôležité 
bezpečnostné úkony. Ak vám nie je pohodlné vykonať 
nasledujúce kroky, kontaktujte prosím vášho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical.

Vložte skrutkovač s plochým hrotom do otvoru a • 
odstráňte kryt hlavy, (Obr. 12.1).
Počas toho čo máte kolesá ešte na zemi, použite • 
imbusový kľúč 6,0 mm, aby ste uvoľnili ŠTYRI skrutky, 
(Obr. 12.2).
Zdvihnite koleso zo zeme a zabezpečte vozík • 
zábranami (Obr. 12.3).
použite imbusový kľúč 6,0 mm na odobratie • 
uvoľnených závrtných skrutiek, (Obr. 12.4).
Vytiahnite koleso z hlavy (Obr. 12.5).• 
Odstráňte medzerník, (Obr. 12.6, iba koleso s • 
rozmerom 35 cm).
Uistite sa, že nadbytočný vzduch je odstránený, keď • 
stlačíte ventil malým skrutkovacom a pneumatiku 
stlačíte, (Obr. 12.7).
Pomocou imbusového kľúča 6,0 mm odskrutkujte • 
prídržné závrtné skrutky PÄŤ (Obr. 12.8).
Nadvihnite pneumatiku a vzdušnicu z vonkajšieho • 
ráfiku. (Obr. 12.8). 
Jemne uchopte vnútornú vzdušnicu tesne za ventilom.• 
Pozorne zosuňte vzdušnicu z pneumatiky (Obr. 12.10).• 

 Opätovné nasadenie
Vložte vzdušnicu do vnútra pneumatiky a oprite ju o • 
vonkajší ráfik tak,
aby bol driek ventilu v rovine s výrezom na ráfiku. • 
Umiestnite driek ventilu smerom von, (Obr. 12.11). 
Uložte vnútorný ráfik na pneumatiku, vzdušnicu a • 
vonkajší ráfik. Zarovnajte výrez tak, aby sedel na 
drieku ventilu a zrovnajte ho s výrezom na vonkajšom 
ráfiku (Obr. 12.12). 
Uistite sa, že sú kolíkové zostavy na oboch ráfikoch • 
zarovnané. 
Utiahnite kolíky v poradí, ako to bolo ukázané skôr, a • 
dávajte pozor, aby ste neprištipli vzdušnicu. 
Pomaly nahustite na tlak uvedený na pneumatike. • 
Kolesá opäť nasaďte na hriadeľ motora a pevne ich • 
primontujte pomocou 4 kolíkov s oblou hlavou krútiacim 
momentom 47 Nm.

V prípade, že je použitá plná obruč, koleso sa musí 
kompletne vymeniť.
Pneumatika vozíka SALSA sa dá odobrať a opraviť/
vymeniť ak dodržíte postup odstránenia hnacieho kolesa, 
uvedenú vyššie.
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Obr. 12.1

Obr. 12.2

Obr. 12.3

Obr. 12.4

Obr. 12.5

Obr. 12.6

Obr. 12.7

Obr. 12.8
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Obr. 12.9

Obr. 12.10

Obr. 12.11

Obr. 12.12

12.4 Odobratie predného kolesa

UPOZORNENIE!

Odstránenie krútiaceho kolesa je dôležitý bezpečnostný 
úkon. Ak vám nie je pohodlné vykonať nasledujúce kroky, 
kontaktujte prosím vášho autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Všimnite si, ktorý z dvoch otvorov sa používa na • 
montáž predného kolesa. 
Uistite sa, že sú obe otočné kolesá v rovnakej • 
montážnej pozícii.
V závislosti od typu predného kolesa použite na • 
uvoľnenie osovej skrutky dva 5 mm imbusové kľúče 
alebo dva 13 mm kľúče. (Obr. 12.13 a 12.14).
Ak sa jedná o typ šesťhrannej skrutky, odstráňte • 
maticu Nyloc.
Pri opätovnej montáži vždy použite novú maticu • 
Nyloc.
Medzi ložiskami kolies je rozpera. Pri opätovnej • 
montáži sa snažte, aby ste skrutku nepritiahli prílišnou 
silou. Jemne kolesom pohybujte dopredu a dozadu, až 
kým skrutka nezapadne.
Vyberte vonkajší medzeník, (Obr. 12.15).• 
Vyberte osovú skrutku, (Obr. 12.16). • 
Odstráňte predné koleso.• 
Na opätovné nasadenie, zameňte poradie vyššie • 
uvedených krokov.
Utiahnite na krútiaci moment 19Nm.• 

Obr. 12.13

Obr. 12.14
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12.6 Kontrola čalúnenia/sedadla
Trhliny, zárezy, opotrebenie alebo oslabenie čalúnenia, 
najmä v blízkosti kovov, môžu mať za následok zlú polohu 
tela alebo nižšiu úroveň pohodlia a uvoľnenie tlaku.

12.7 Čistenie sedadla
Všetky časti poťahov môžete jemne oprať v čistiacom • 
prípravku vo vode s teplotou 40 °C. 
Poťahy môžete usušiť von na čerstvom vzduchu.• 

POZOR!

Poťahy nesušte v sušičke. 

Každú časť poťahu môžete odobrať a oprať zvlášť. • 
Pred praním vyberte všetky penové výplne a uzavrite • 
suché zipsy. 
Miesta, kde sa čalúnenie nedá odobrať, pravidelne • 
čistite, aby ste zabránili hromadeniu znečistenia a 
zašpineniu. 
Čistite vlhkou handričkou a mydlovou vodou, hoci sa • 
môžu použiť aj dezinfekčné prostriedky riedené podľa 
pokynov ich výrobcu. Uistite sa, že sú plochy dobre 
opláchnuté čistou vodou a dôkladne vysušené.

UPOZORNENIE

Na čistenie svojho vozíka nepoužívajte hadicu ani vodu 
pod tlakom.

Pokyny pre čistenie sedadla Comfort:
Sedadlo pravidelne čistite, aby ste predišli hromadeniu • 
znečistenia a zašpineniu. 
Očistite vlhkou handričkou a mydlovou vodou a dobre • 
opláchnite čistou vodou. 
Dôkladne povrch osušte. • 
Na odstránenie odolnej špiny použite jemnú kefku s • 
mydlovou vodou. Uistite sa, že sú povrchy po umytí 
opláchnuté a osušené.

Niektoré chemické farbivá, napríklad guličkové pero, 
potravinárske farbivá alebo farbivo na látky, by sa mali 
odstrániť okamžite, aby sa zabránilo dlhodobým škvrnám.

POZOR!

Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá, abrazívne materiály, 
syntetické čistiace prostriedky, voskové leštidlá alebo 
aerosóly. Použiť sa môžu dezinfekčné prostriedky riedené 
podľa pokynov ich výrobcu. Uistite sa, že sú plochy dobre 
opláchnuté čistou vodou a dôkladne vysušené.

 12.5 Čistenie invalidného vozíka
Invalidný vozík by sa mal raz do týždňa pretrieť vlhkou, ale 
nie mokrou handričkou a utrieť by sa mal všetok prach, 
ktorý sa nazbieral v okolí motorov.
Uistite sa, že vysušíte všetky časti invalidného vozíka, 
ak sa pri čistení namočili alebo zvlhli, alebo ak sa tento 
používa v mokrom, alebo vlhkom prostredí.

UPOZORNENIE!

Je dôležité, aby v prípade, že je invalidný vozík používaný 
viac ako jednou osobou, bol dôkladne očistený, aby sa 
zabezpečilo, že sa nebude prenášať žiadna infekcia.

Obr. 12.15

Obr. 12.16
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12.8 Čistenie ovládačov
Očistite ovládací systém a riadiacu páku vlhkou handričkou 
a riedeným čistiacim prostriedkom. 

POZOR!

Pri čistení riadiacej páky buďte opatrní.
Nikdy nepoužívajte abrazívne čističe alebo čističe na báze 
alkoholu.

Zvláštne kontroly
Uistite sa, že trieskové dosky, riadiace páky (všetky typy), 
hlavové mriežky a vypínače (všetky typy) sú čistené jemným 
dezinfekčným prostriedkom a čistiacou handričkou, aby 
sa predišlo možnosti prenosu infekcie. Po odmontovaní 
prepínača ovládaného ústami z vozíka ho pravidelne 
čistite, aby ste zabezpečili jeho čistotu a funkčnosť.

UPOZORNENIE!

Pred čistením sa uistite, že je ovládač vypnutý.

12.9 Postup pri výmene žiarovky

UPOZORNENIE! 

Údržba svetiel a smeroviek je dôležitý bezpečnostný 
úkon. Ak vám nie je pohodlné vykonať nasledujúce kroky, 
kontaktujte prosím vášho autorizovaného predajcu Sunrise 
Medical.

Ak sa žiarovky vášho systému svetiel a indikátorov javia 
ako chybné, postupujte prosím nasledujúcim spôsobom:

Predné svetlá a indikátory (svetlá typu TUV):

Použite krížový skrutkovač a uvoľnite skrutku skla • 
svetla alebo indikátora. 
Sklo odnímte. To vám umožní prístup ku žiarovkám.• 
Pre svetlá TUV sú potrebné žiarovky 12V/3W s vláknom • 
E12.
Pre indikátory TUV sú potrebné žiarovky 12V/5W s 90° • 
bajonetovou objímkou.

Zadné svetlá a indikátory: (svetlá typu TUV): 
Pozorne zdvihnite červené a oranžové sklo svetla z • 
objímky. 
Ak je potrebné vymeniť žiarovku, potrebná je 12V/5W • 
cylindrická, bezpäticová žiarovka.

POZOR!

Odporúčame vám používať iba autorizované náhradné 
diely od Sunrise Medical. 

POZNÁMKA: Uvedomte si, že všetky svetelné obvody 
sú elektronicky chránené. V prípade skratu bude prúd 
obmedzený na bezpečnú mieru. Keď sa porucha opraví, 
systém sa automaticky resetuje. 

12.10 Elektrické spojenia
Pri kontrole elektrických spojení venujte pozornosť 
akumulátorovým spojeniam, spojeniam akumulátorov 
do mechanického stavu a zásuvkám pre riadiacu páku, 
riadiacu skriňu a svetlá a indikátory.

12.11 Ako pripojiť káble k akumulátorom

Pozrite časť 10.

VÝSTRAHY!

Pokiaľ máte akúkoľvek pochybnosti, kontaktujte prosím • 
svojho autorizovaného predajcu Sunrise Medical. 
Akumulátory sú ťažké, používajte prosím správnu • 
techniku na zdvíhanie a na zdvihnutie akumulátorov 
vždy používajte popruhy, ktoré sú poskytnuté.
Nefajčite.• 
Odstráňte akékoľvek vodivé šperky ako napríklad • 
retiazky, náramky, hodinky, atď.
Pred pripojením akumulátorových koncoviek je • 
veľmi dôležité stanoviť pre každú koncovku správne 
pripojenie. Ak sa tak nestane, následkom bude 
nefunkčnosť invalidného vozíka alebo prasknutá 
poistka.
Pred vložením konektorov pripojte všetky akumulátorové • 
koncovky.
Po pripojení akumulátorových spojok a konektorov sa • 
uistite, že je celé spojenie usporiadané a nemôže byť 
zachytené do žiadnych pohybujúcich sa častí. 
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SALSA
Súčasti akumulátorovej skrine (Obr. 12.22):

Posuvná podporná podložka na 2 x 12V akumulátory.• 
2 x akumulátorová izolačná trubica a kruhovými • 
koncovkami.
Viazanie akumulátorových spojok s červenými a • 
šedými konektormi.

Prístup k akumulátorom
Uvoľnite DVE záchytné kľuky na zadnom kryte, (Obr. • 
12.17).
DVA konektory akumulátora sú viditeľné.• 
Odpojte ČERVENÚ zástrčku.• 
Odpojte ŠEDÚ zástrčku (Obr. 12.18).• 
Chyťte zadný rám medzi stabilizačnými kolesami a • 
potiahnite dozadu. Podložka akumulátora sa vysunie, 
(Obr. 12.19).
Manipulujte s akumulátormi pomocou poskytnutých • 
popruhov.
Vždy používajte správny spôsob zdvíhania, lebo • 
akumulátory sú ťažké.  

Dve akumulátorové izolačné trubice sú rovnaké. Každú je 
potrebné pripojiť k jednému akumulátoru: 

Ak chcete akumulátory odpojiť, zdvihnite objímku • 
izolátora a použite 11,0mm kľúč na uvoľnenie skrutky. 
Pri opätovnom namontovaná vždy použite objímku 
izolátora, (Obr. 12.20).  
Červený kábel, ktorý má 150A poistku sa pripája ku • 
kladnej koncovke akumulátora (+) terminálu, (Obr. 
12.21).
Druhý čierny kábel sa pripája k zápornej(-) koncovke • 
akumulátora terminálu (Obr. 12.20).
Akumulátorové koncovky musia byť po pripojení • 
zakryté krytkami, ktoré sú na kábli.
Oba akumulátory sú umiestnené na akumulátorovej • 
podložke maximálne vzadu, aby mohli byť šedé 
konektory zlícované s viazaním akumulátorových 
spojok. 
Uistite sa, že je spojkové viazanie pevne zachytené do • 
otvorov na podložke.
Pokiaľ máte akúkoľvek pochybnosti, kontaktujte prosím • 
svojho autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

Obr. 12.17

Obr. 12.18

Obr. 12.19

Obr. 12.20

Obr. 12.21

Obr. 12.22
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SALSA M
Súčasti akumulátorovej skrine (Obr. 12.22):

Umelohmotný kryt na skriňu akumulátora na 2 x 12V • 
akumulátory.
2 x akumulátorová izolačná trubica s kruhovými • 
koncovkami.
Viazanie akumulátorových spojok s červenými a • 
šedými konektormi.

Prístup k akumulátorom 
Nájdite a uvoľnite 2 kolesá na prednej časti bázy • 
pohonu, (Obr. 12.23). 
Potiahnite úchytku so strunkou, (Obr. 12.24).• 
Opatrne nakloňte sedadlo dozadu, (Obr. 12.25). • 
Podporte sedadlo podporou sedadla, (Obr. 12.25). • 
Uistite sa, že umelohmotný uzáver zapadne na konci, • 
aby zabezpečil sedadlo. 
Kryt akumulátora je zabezpečený 6 umelohmotnými • 
nitmi. Na vytiahnutie nitov použite skrutkovač s 
plochým hrotom. 
Odstráňte kryt akumulátora. • 
Odpojte ŠEDÚ zástrčku z prednej časti akumulátora. • 
Vytiahnite predok akumulátora pomocou poskytnutých • 
popruhov na vytiahnutie. 
Odpojte ŠEDÚ zástrčku z zadnej časti akumulátora, • 
(Obr. 12.26). 
Vytiahnite zadnú časť akumulátora pomocou • 
poskytnutých popruhov na vytiahnutie, (Obr. 12.27). 
Odlepte 1 zadný kryt a pomocou 2 x 13,0mm kľúčov • 
odpojte a odstráňte skrutku terminálu. Zopakujte pri 
ďalšom akumulátore/terminály, (Obr. 12.28).
Akumulátorové k• oncovky musia byť po pripojení 
zakryté krytmi, ktoré sú na kábli, (Obr. 12.29).

Obr. 12.23

Obr. 12.24

Obr. 12.25

Obr. 12.26

Obr. 12.27

Obr. 12.28

Obr. 12.29
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12.12 Prístup k ovládaciemu zariadeniu
Ak sa chcete na vozíku SALSA (RWD) dostať k ovládaciemu 
zariadeniu, odnímte predný kryt základne medzi prednými 
kolesami. 12.30 - 12.31).

Ak chcete mať prístup k ovládaciemu zariadeniu SALSA 
M(MWD), odstráňte zadný kryt na báze medzi zadnými 
otočnými kolesami (Obr. 12.32 - 12.33)

12.13 Uskladnenie
Ak uskladňujete svoj invalidný vozík na dlhšie obdobie 
(viac ako jeden týždeň), najskôr akumulátory nabite na 
maximum, potom ich odpojte, aby ste minimalizovali ich 
vybíjanie. 

POZOR!

Nikdy svoj invalidný vozík neuskladňujte na priamom 
slnečnom svetle alebo vo vlhkom/vonkajšom prostredí. 
Plastové súčasti a komponenty by mohli vyblednúť. 

12.14 Autorizovaní servisní zástupcovia Sunrise 
Medical
Ročný kompletný servis musí byť vykonaný schváleným 
autorizovaným predajcom Sunrise Medical. Ak potrebujete 
zoznam schválených autorizovaných predajcov vo vašej 
oblasti, kontaktujte prosím zákaznícky servis spoločnosti 
Sunrise Medical na tomto telefónnom čísle: (+44) 1384 44 
66 66.

Obr. 12.30

Obr. 12.31

Obr. 12.32

Obr. 12.33
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12.15 Odporúčané bežné postupy údržby 
(Obr. 12.35)
Potrebné nástroje:
Nabíjačka akumulátora, Pneumatiková pumpa, Drôtená 
kefka, Vazelína
Čistiaca handrička a riedený dezinfekčný prostriedok.

UPOZORNENIE!

Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o vykonaní údržby 
vášho invalidného vozíka, kontaktujte svojho autorizovaného 
predajcu Sunrise Medical.

Denné kontroly:
Pri vypnutom ovládacom systéme skontrolujte, či riadiaca 
páka nie je ohnutá, alebo poškodená a či sa vracia do 
stredovej polohy, keď ňou pohnete, a potom ju uvoľnite.

Týždenné kontroly:

POZOR!

Parkovacia brzda:
Tento test by sa mal vykonávať na rovnej podložke s 
voľným priestorom okolo kresla aspoň jeden meter.

Zapnite ovládací systém.• 
Skontrolujte, či po jednej sekunde kontrolka • 
akumulátorov zostala zapnutá, alebo pomaly bliká.
Pomaly pohnite riadiacou pákou smerom dopredu, až • 
kým budete počuť pracovať parkovacie brzdy. Vozík sa 
môže začať pohybovať.
Riadiacu páku okamžite uvoľnite. • 
V priebehu niekoľkých sekúnd musíte počuť činnosť • 
každej parkovacej brzdy.
Zopakujte tento test ešte trikrát, pričom budete • 
riadiacu páku tlačiť postupne smerom dozadu, doľava 
a doprava.

Konektory:
Uistite sa, že sú všetky konektory dobre zlicované.

Káble:
Skontrolujte stav všetkých káblov a konektorov, či nie sú 
poškodené.

Chránič riadiacej páky:
Skontrolujte tenký gumový chránič alebo sedlo okolo 
koreňa riadiacej páky, či nie je poškodený, alebo roztrhnutý. 
Skontrolujte to iba vizuálne, chránič neberte do ruky.

Zmontovanie:
Uistite sa, že sú všetky komponenty ovládacieho systému 
pevne zmontované. Nepretiahnite žiadnu upevňovaciu 
skrutku.

POZOR!

Prosím konzultujte nižšie uvedenú tabuľku, (Obr. 12.34), 
ohľadne informácií o krútiacich momentoch.

Tabuľka spojovacích 
prvkov

Nastavenie krútiaceho 
momentu (Nm)

M3 Skrutka / Závrtná 1
M4 Skrutka / Závrtná 2,5 - 3
M5 Skrutka / Závrtná 5 - 6
M6 Skrutka / Závrtná 9 - 10

M8 Skrutka / Závrtná 
skrutka 

19 - 20 (15 Nm pre všetky 
skrutky opierky chrbta) 

M10 Skrutka / Závrtná 
skrutka 

30 Nm (5Nm na 
manuálnom a elektrickom 
sklápaní aktivátora opierky 
chrbta)

M12 Skrutka / Závrtná 47,5
M16 Skrutka / Závrtná 54
Skrutka č.6 1,5

Vidlica otočného kolesa a 
skrutka 25

Závrtné skrutky otočného 
kolesa 19

Skrutky hlavy zadného 
kolesa 25

Zobrazená tabuľka na Obr. 12.34 obsahuje všeobecné, (a 
niekoľko konkrétnych), hodnôt krútiaceho momentu, ktoré 
sú určené ako štandard. 
Niektoré úkony budú vyžadovať konkrétne nastavenie 
točivého momentu. Ak je požadovaná konkrétna hodnota 
točivého momentu, hodnota bude vždy uvedená ako súčasť 
popisu, v nadpise alebo jasne označená na fotografii.

POZNÁMKA:Budete musieť použiť francúzsky kľúč. 

VÝSTRAHY!

Doporučujeme dôkladne si preštudovať všetky • 
konkrétne príručky a bezpečnostné doporučenia, ktoré 
sú poskytnuté spolu s francúzskym kľúčom, skôr ako 
začnete nástroj používať.
Doporučujeme, aby ste postupovali striktne podľa • 
povinných bezpečnostných procesov.
Sunrise Medical nenesie žiadnu zodpovednosť • 
za následky, priamo alebo nepriamo spôsobené 
nesprávnym použitím nástrojov / zariadení počas 
akéhokoľvek servisného procesu, ktorý sa vzťahuje 
na túto Technické / Výrobnú Príručku vydanú Sunrise 
Medical.

Obr. 12.34
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POZOR!

Pokiaľ máte akúkoľvek pochybnosti o požiadavkách na 
činnosť vášho invalidného vozíka, kontaktujte svojho 
autorizovaného predajcu Sunrise Medical.

12.16 Kontroly činnosti
Po vykonaní akejkoľvek údržby alebo opravy na invalidnom 
vozíku sa pred použitím vozíka musíte uistiť, že pracuje 
správne.

• Vizuálne vozík prehliadnite a uistite sa, že sú stepačky, 
lakťové opierky a pod. v správnej polohe a pripojené 
k vozíku a že sú všetky spojovacie prvky pevne 
zaistené.

• Uistite sa, že je opierka chrbta správne uložená a 
nastavená.

• Uistite sa, že všetky podušky sú na svojom mieste.
• Zapnite ručné ovládanie - Blikajú svetlá? To naznačuje, 

že je chyba v elektronickom systéme.  Riešenie 
základných problémov nájdete v časti 8.

• Vykonajte kontrolu parkovacej brzdy.
• Odskúšajte všetky elektrické možnosti, vrátane svetiel 

a indikátorov (pokiaľ sú namontované), aby ste sa 
uistili, že pracujú správne.

• Jazdite s vozíkom so sedadlom vo zdvihnutej polohe, 
aby ste sa uistili, že pracuje "pomalý režim", ktorý 
invalidný vozík spomalí.

• Jazdite s invalidným vozíkom v každom jazdnom 
profile, aby ste sa uistili, že invalidný vozík pracuje tak 
ako predtým.

Rozpis kontrol a prehliadok

D
enne

Týždenne

Š
tvrťročne

P
olročne

R
očne

Skontrolujte indikátor úrovne akumulátora a ak je to potrebné, nabite 
ho.

¯

Skontrolujte, či riadiaca páka ručného ovládania nie je ohnutá alebo 
poškodená.

¯

Zabezpečte, že sú všetky odmontovateľné súčasti pevne zaistené.

¯

Skontrolujte bezpečnostný pás, či nie je opotrebovaný, a uistite sa, 
že pracka je funkčná.

¯

Odskúšajte parkovaciu brzdu.

¯

Skontrolujte a dofúknite pneumatiky.

¯

Zabezpečte, aby boli svetlá a indikátory funkčné a čisté.

¯

Uistite sa, že všetky káble a konektory sú v poriadku a usporiadané 
a nie sú ničomu/nikomu v ceste.

¯

Vyčistite invalidný vozík a čalúnenie.

¯

Kontrola akumulátorových koncoviek - Odstráňte všetky známky 
korózie a naneste vazelinu.

¯

Skontrolujte čalúnenie, sedadlo, opierky hlavy, podušky pod ruku a 
podušky pod lýtka, či nie sú opotrebené.

¯

Kompletnú prehliadku, bezpečnostnú kontrolu a servis by mal 
vykonať autorizovaný predajca Sunrise Medical.

¯

Obr. 12.35
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Model: Quickie Salsa (RWD)

13.0 Špecifikačné listy (EN 12184 a ISO 7176-15)
Výrobcovia (Európa): 
Sunrise Medical GmbH+Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland

Maximálna hmotnosť 
užívateľa (hmotnosť 
testovacej figuríny): 140 kg.

Invalidný vozík Quickie 
Salsa vyhovuje nasledujúcim 
normám:

a) Požiadavky a testovacie 
metódy pre statickú, 
nárazovú a únavovú pevnosť  
(ISO 7176-8)

b) Jazdné a ovládacie 
systémy pre elektrické 
invalidné vozíky, požiadavky 
a testovacie metódy (ISO 
7176-14)
  
c) Klimatický test v súlade s 
normou ISO 7176-9
   
d) Požiadavky na odpor pri 
vzplanutí v súlade s 
ISO 7176-16

e) výrobok je špecifikovaný 
ako elektrický vozík Triedy B

ISO7176-15 Min. Max. Poznámky
Celková dĺžka (s nožnou opierkou) 1100 mm 1140 mm záves 70°

Celková šírka 580 mm 610 mm Kolesá 12 palcov / 14 palcov

Celková hmotnosť (s akumulátormi) 114,5 kg 160 kg bez zdvihu Balle/so zdvihom a 
náklonom Balle

Hmotnosť najťažšej časti - 18,5 kg Najťažšia odmontovateľná časť

Statická stabilita z kopca - > 20° náklon 0°/sklopenie 0°/hĺbka 40 cm a 
výška sedadla 50 cm

Statická stabilita do kopca - 10,6° náklon 9°/sklopenie 16° a výška 
sedadla 45 cm

Statická stabilita po stranách - 15,2° náklon 0°/sklopenie 0°/hĺbka 40 cm a 
výška sedadla 50 cm

Spotreba energie (maximálny rozsah) - 32 6 km/h motor a 100 kg užívateľ 
(ISO7176-4)

Dynamická stabilita do kopca - 8 ° náklon 9°/sklopenie 16° a maximálna 
výška sedadla (nie s Balle)

Prekonávanie prekážok (so 
stupadlom na chodníky)

85 mm 100 mm

Maximálna rýchlosť vpred 6 km/h 10 km/h 6 km/h motor a kolesá 12,5 palcov / 10 
km/h motor a kolesá 14 palcov

Minimálna rýchlosť brzdenia z 
maximálnej rýchlosti

- - V záv. od naprogramovania

Uhol roviny sedadla 0° 9° mechanicky, 3° prírastky

Efektívna hĺbka sedadla 406 mm 508 mm Prírastky 25 mm

Efektívna šírka sedadla 406 mm 508 mm Prírastky 25 mm

Výška povrchu sedadla na prednej 
hrane

375 mm 520 mm kolesá 12 palcov/385 mm kolesá 14 
palcov

Uhol operadla -4° 16° mechanicky, 4° prírastky

Výška opierky chrbta 457 mm 508 mm Prírastky 25 mm

Vzdialenosť stupačiek a sedadla 330 mm 505 mm

Uhol nohy voči povrchu sedadla 110° -

Vzdialenosť lakťových opierok a 
sedadla

230 mm 305 mm

Predné umiestnenie štruktúry 
lakťovej opierky

350 mm 425 mm

Minimálny rádius otočenia 850 mm 910 mm záves 70°

Nominálne napätie akumulátorov 24 V -

Napäťová poistka akumulátorov 16 V -

Taviteľné články akumulátorov - - 150A poistka na každom akumulátore

Taviteľný článok Riadiacej skrine 
rýchleho priameho ovládača

- - 15A AST Mini Blade

Hmotnosť testovacej figuríny - 140 kg

EN 12184 Min. Max. Poznámky
Maximálna výška obrubníka 85 mm 100 mm so stupadlom na obrubníky

Svetlá výška od podložky 70 mm 80 mm 12” / 14”

Priestor na otáčanie 1200 mm -

Prevádzková sila ovládača rýchlosti - 2 N

Prevádzková sila ovládača smeru - 1 N

Teplota pri používaní: -25°C do 50°C
Teplota uskladnenia: -40°C do 65°C
Odolnosť voči vlhkosti: IPx4
Žiadne vlhkostné obmedzenia ani tlaku vzduchu



SALSA M   67

Model: Quickie Salsa M (MWD)

Maximálna hmotnosť 
užívateľa (hmotnosť 
testovacej figuríny): 140 kg.

Invalidný vozík Quickie 
Salsa vyhovuje nasledujúcim 
normám:

a) Požiadavky a testovacie 
metódy pre statickú, 
nárazovú a únavovú pevnosť  
(ISO 7176-8)

b) Jazdné a ovládacie 
systémy pre elektrické 
invalidné vozíky, požiadavky 
a testovacie metódy (ISO 
7176-14)
  
c) Klimatický test v súlade s 
normou ISO 7176-9
   
d) Požiadavky na odpor pri 
vzplanutí v súlade s 
ISO 7176-16

e) výrobok je špecifikovaný 
ako elektrický vozík Triedy B

ISO7176-15 Min. Max. Poznámky
Celková dĺžka (s nožnou opierkou) - 1150 mm so 70° závesom

Celková šírka 600 mm 660 mm max. šírka sedadla je nastavené na 
51 cm

Celková hmotnosť (s akumulátormi) 113 kg 145 kg

Hmotnosť najťažšej časti - 98 kg Vozík bez odpojených častí

Statická stabilita z kopca - 17° pri najhoršom 41 cm hĺbka sedadla, 0° 
náklon, -4° sklápanie

Statická stabilita do kopca - 9,5° pri najhoršom 51 cm hĺbka sedadla, 
29° náklon, 16° sklápanie

Statická stabilita po stranách - 13,9° pri najhoršom 41 cm hĺbka sedadla, 0° 
náklon, 0° sklápanie

Spotreba energie (maximálny 
rozsah)

- 26 km

Dynamická stabilita do kopca 8 ° 9° náklon/16° sklápanie a max. výška 
sedadla (bez balle)

Prekonávanie prekážok (so 
stupadlom na chodníky)

75 mm Vpred s 6 kph motormi

Maximálna rýchlosť vpred 6 km/h 10 km/h 10 kph iba s10 kph motorom

Minimálna rýchlosť brzdenia z 
maximálnej rýchlosti

1,0 m 1,2 m 1 m pri 6 kph motore, 1,2 m pri 10 kph 
motore

Uhol roviny sedadla -5° 30° -5° iba s MBL náklonom + prídavnými 
konzolami

Efektívna hĺbka sedadla 406 mm 508 mm

Efektívna šírka sedadla 394 mm 496 mm

Výška povrchu sedadla na prednej 
hrane

470 mm - nastaviť 0° naklonenie, najnižšie 
možná výška sedadla a bez modulov

Uhol operadla -4° 16° nastaviteľné pomocou nástrojov v 4° 
intervaloch

Výška opierky chrbta 400 mm 500 mm

Vzdialenosť stupačiek a sedadla 335 mm 610 mm so 70° závesom

Uhol nohy voči povrchu sedadla 110° - so 70° závesom

Vzdialenosť lakťových opierok a 
sedadla

245 mm - nastaviteľné pomocou nástrojov

Predné umiestnenie štruktúry 
lakťovej opierky

310 mm 420 mm

Min. točiaci polomer 670 mm - so 70° závesom

Nominálne napätie akumulátorov - 24 V

Napäťová poistka akumulátorov - 16 V na 255 sekúnd

Taviteľné články akumulátorov - - 150A poistka na každom akumulátore 

Taviteľný článok Riadiacej skrine 
rýchleho priameho ovládača

- - 15A poistka na POMOCNOM zdroji 
mechanického stavu

Hmotnosť testovacej figuríny - 137 kg

EN 12184 Min. Max. Poznámky
Max. výška schodu - 75 mm

Svetlá výška od podložky - 40 mm

Priemer točenia 1000 mm 1150 mm

Prevádzková sila ovládača rýchlosti - 2,2N R-Net 
2,4N VR2

Prevádzková sila ovládača smeru - 1,7N R-Net 
1,9N VR2
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14.0 Servisné záznamy
 
Táto časť je určená na pomoc pri vedení záznamov o 
všetkých servisoch a opravách vášho invalidného vozíka. 
Ak by ste sa v budúcnosti rozhodli váš vozík predať alebo 
vymeniť, tieto záznamy vám budú veľmi užitočné. Aj váš 
servisný zástupca ocení zdokumentovaný záznam a táto 
príručka by mala invalidný vozík sprevádzať vždy, keď sa 
vykonáva servis alebo oprava. Túto časť vyplní servisný 
zástupca a príručku vám vráti. Všetky naše skútre, 
mechanické a elektrické invalidné vozíky prechádzajú 
prísnym testovaním, aby sa zabezpečilo, že plnia naše 
požiadavky z hľadiska pohodlia, bezpečnosti a trvanlivosti. 
Náš úspech je založený na pevných tradíciách kvality, 
protihodnoty a skutočnej starostlivosti o našich 
zákazníkov. Pýšime sa nie len navrhovaním a výrobou 
najinovatívnejších produktov, ale aj naším záväzkom 
ponúkať vynikajúci štandard zákazníckych služieb počas 
predaja a po ňom.

15.0 Likvidácia

Symboly uvedené nižšie znamenajú, že v súlade s 
miestnymi zákonmi a smernicami váš produkt by mal byť 
zlikvidovaný zvlášť, nie ako súčasť domového odpadu. 
Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, 
odneste ho do miestneho zberného miesta určeného 
miestnymi orgánmi. Separovaný zber a recyklácia vášho 
produktu pri jeho likvidácii pomôže zachovať prírodné 
zdroje a zabezpečí, že bude vozík recyklovaný spôsobom, 
ktorý chráni životné prostredie.

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

Model Sériové číslo
Rok 1 2 3 4 Rok 1 2 3 4
Dátum Dátum
Riadiace zariadenie Rám
Vypínač ZAP/VYP Stav
Výstupná zástrčka Riadenie
Riadiaca páka Čalúnenie
Brzdy Sedadlo
Programovateľná Operadlo
Akumulátory Lakťové opierky
Úroveň Elektrika
Spojenia Stav izolačnej trubice
Hladina vybitia Spojenia
Kolesá Testovacia jazda
Opotrebenie Chod vpred
Tlak Chod vzad
Ložiská Núdzové zastavenie
Matice kolies Otočenie vľavo
Motory Otočenie vpravo
Elektrické vedenie Svah nahor/nadol
Spojenia Cez prekážky
Hlučnosť Parkovacia brzda
Brzdy Poznámka: Na servis a opravy používajte iba súčasti 

Sunrise Medical.Kefky

Obr. 14.1
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POZNÁMKY

Podpis a pečiatka predajcu:Podpis a pečiatka predajcu:

Podpis a pečiatka predajcu:Podpis a pečiatka predajcu:

Podpis a pečiatka predajcu:Podpis a pečiatka predajcu:
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16.0 Schéma elektrického zapojenia akumulátorov vozíka SALSA a SALSA M

Zásuvka nabíjačky:
Kolík 1: Kladný pól akumulátora
Kolík 2: Záporný pól akumulátora
Kolík 3: Blok

1 2

3

150 A

150 
A

ČIERNA ČIERNA

ČERVENÁ ČERVENÁ

ŽLTÁ

KONEKTOR AKUMULÁTORA

KONEKTOR AKUMULÁTORA

Obr. 16.1

Obr. 16.2

Obr. 16.3

POMOCNÝ ZDROJ KONEKTOR
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POZNÁMKY



Sunrise Medical GmbH & Co.KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Nemecko
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-111
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS
Anglicko
Tel.: +44 (0) 1384446666
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
Španielsko
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical S.A.
13, Rue de la Painguetterie
37390 Chanceaux sur Choisille
Francúzsko
Tel.: +33 (0) 247554400
Fax: +33 (0) 247554403
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical Srl
Via Riva 20, Montale
29100 Piacenza (PC)
Taliansko
Tel.: +39 0523-573111
Fax: +39 0523-570060
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical A.G.
Lückhalde 14
3074 Muri bei Bern
Švajčiarsko
Tel.: +41 (0) 31-958-3838
Fax: +41 (0) 31-958-3848
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical AS
Rehabsenteret
1450 Nesoddtangen
Nórsko
Tel.: +47 (0) 66963880
Faks: +47 (0) 66963880
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Švédsko
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Holandsko
Tel.: +31 (0) 3060-82100
Fax: +31 (0) 3060-55880
www.sunrisemedical.com

G2 A/S
Graham Bells Vej 21-23 A
8200 Arhus N
Dánsko
Tel.: +45 87 41 31 00
Fax: +45 87 41 31 31
www.G2.dk
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