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AK STE ZRAKOVO POSTIHNUTÝ(Á), MÔŽETE SI TENTO DOKUMENT POZRIEŤ 
VO FORMÁTE PDF NA STRÁNKE WWW.SUNRISEMEDICAL.CZ

Súčasť invalidného vozíka

Spoločnosti SUNRISE MEDICAL bol udelený certifikát ISO 9001, potvrzujúcí kvalitu našich výrobkov vo všetkých stádiách, od 
výskumu a vývoja až po výrobu. Tento produkt spĺňa požiadavky v súlade so smernicami EU. Uvedené varianty a príslušenstvo sú k 
dispozícií za príplatok.
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1. Rukoväte pre tlačenie
2. Čalúnenie chrbtovej 
opierky
3. Bočnice
4. Poťah sedadla
5. Stupačka
6. Koliečka
7. Stupátko
8. Vidlica
9. Rýchloupínacia oska
10. Brzdy
11. Obruč
12. Zadné koleso
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M5 = 5,0 Nm .
M6 = 7,0 Nm 
M8 = 10,0 Nm Nm

POZOR!

Závit niektorých šroubov je od výroby opatrený lepidlom na zaistenie šroubov a závitov (modrá kvapka na závite) a ich nastavenie 
smie byť zmenené najviac 3krát. Potom musia byť nahradené novými šroubami spolu s lepidlom na zaistenie šroubov a závitov. 
Prípadne môžete na použité šrouby aplikovať lepidlo na zaistenie šroubov a závitov Loctite™ 243.

5 Nm

25 Nm
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3.1  Definícia slov použitých v tejto príručke

Slovo Definícia

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

VAROVANIE!
Informuje užívateľa o riziku úrazu, 
pokiaľ nie je rešpektované 
doporučenie

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

UPOZORNENIE: Všeobecné doporučenie alebo 
najlepší postup

Odkaz na dodatočnú dokumentáciu

UPOZORNENIE:
Zapíšte si adresu a telefónne číslo Vášho miestneho 
servisného technika v  políčku dole.                                                                                                    
Aby ste mohli dostať rýchlu pomoc pri poruche, 
kontaktujte vášho predajcu a poskytnite mu príslušné 
informácie.

Podpis a pečiatka dodávateľa

Definícia

UPOZORNENIE:
Vozíky, ktorých obrázky a popis nájdete v tejto príručke, 
nemusia byť v každom detaile úplne rovnaké ako Váš model. 
Avšak všetky pokyny platia v plnom rozsahu bez ohľadu na 
rozdiely v detailoch.
Výrobca si vyhradzuje právo meniť hmotnosti, rozmery a ďalšie 
technické parametre uvedené v tejto príručke bez 
predchádzajúceho upozornenia. Všetky hodnoty, rozmery a 
výkony uvedené v tejto príručke sú orientačné a nepredstavujú 
špecifikácie.
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Predhovor

Vážený zákazník,
veľmi nás teší, že ste sa rozhodol(a) pre vysoko kvalitný  výrobok SUNRISE MEDICAL.
V

 
tejto užívateľskej príručke nájdete mnoho tipov a nápadov, 

ktoré  Vám  poslúžia  k
 

tomu , aby  sa  invalidný  vozík  stal 
Vaším verným a spoľahlivým partnerom v

 
živote.

Udržovanie úzkych väzieb s našimi zákazníkmi je pre nás v 
Sunrise Medical veľm dôležité. Preto by sme Vás chceli 
priebežne informovať a novinkách a aktuálnych vývojových 
trendoch v našej spoločnosti. Byť blízko našim zákazníkom 
znamená rychly servis, čo najménej byrokracie a úzka 
spolupráca so zákazníkmi. Pokiaľ potrebujete náhradné diely 
alebo príslušenstvo alebo pokuiaľ sa len chcete opýtať na 
niečo ohľadom Vášho invalidného vozíka - sme tu pre vás.

Chceme, aby ste bol(a) s našimi výrobkami a servisom 
spokojný(á). V Sunrise Medical stále pracujeme na dalšom 
vývoji našich výrobkov. Z tohto dôvodu môže dôjsť k  zmenám  v  škále  našich  výrobkov v oblasti  vzhľadu, technológie a vybavenia.

 
Preto

 
nie je možné

 
uplatňovať

 
reklamáciu

 
na

 základe  údajov  alebo
 

obrázkov
 

v
 

tejto
 

užívateľskej
 

príručke.

Systém riadenia SUNRISE MEDICAL má certifikáciu EN 
ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001.

SUNRISE MEDICAL ako výrobca prehlasuje, že 
ľahké invalidné vozíky spĺňajú požiadavky 
smernice 93/42/EEC.

Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom používania, údržby alebo 
bezpečnosti Vášho invalidného vozíka, obráťte sa na 
miestneho autorizovaného predajcu 

 
SUNRISE MEDICAL.

Pokiaľ sa vo  vašom okolí nenchádzajú autorizovaní 
predajcovia, alebo máte otázky k bezpečnosti výrobku a 
zvolávacím akciám výrobku, kontaktujte spoločnosť Sunrise 
Medical písomne alebo telefonicky. Prípadne môžete 
informácie získať na adrese www. sunrisemedical.co.uk. 

LETMO SK, s.r.o.
Medený Hámor 5
Banská Bystrica 

Tel.: 0800 194 984
www.letmo.sk
info@letmo.sk

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

Použitie 

Invalidné vozíky sú výhradne pre užívateľov, ktorí nemôžu 
chodiť alebo majú obmedzenú mobilitu, k ich osobnému 
použitiu, pre samostatný pohyb alebo presun treťou osobou (
tlačený doprovodom) doma aj vonku.  

Maximálny hmotnostný limit (zahŕňa hmotnosť užívateľa a 
hmotnosti všetkého príslušenstva, umiestneného na invalidnom 
vozíku)  je vyznačený na štítku s výrobným číslom, ktorý je 
nalepený k priečniku alebo stabilizačnej tyči pod sedadlom. 

Záruka platí iba vtedy, pokiaľ je výrobok používaný za 
špecifikovaných podmienok a k účelom, ku ktorým je 
určený. Predpokladaná životnosť invalidného vozíka je 5 
rokov.  NEMONTUJTE NA VOZÍK ŽIADNE 
NEŠTANDARDNÉ SÚČASTI, neschválené zo strany 
Sunrise Medical.

Oblasť použitia

Vďaka širokej škále volieb a modulárnemu designu ho 
môžu používať ľudia, ktorí nemôžu chodiť alebo majú 
obmedzenú pohyblivosť v dôsledku niektorého z ďalej 
uvedených stavov: 

• Paralýza
• Strata končatiny (amputácia nohy)
• Vada končatiny/deformita
• Kontraktúry kĺbov/zranenia kĺbov
• Choroby ako sú srdcové a obehové poruchy, poruchy 
rovnováhy alebo cachexia a tiež pre starších ľudí, ktorí ešte 
majú silu v horných častiach tela. 
    
Pri zvažování  zaobstarania  si invalidného  vozíka  berte  do 
úvahy  tiež  telesnú  veľkosť , hmotnosť , fyzickú  a psychickú 
konštrukciu, vek osoby, životné podmienky a prostredie. 

 

Súhrn všetkých voliteľných možností nájdete v 
poslednej objednávke.  

97401
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1.0 Všeobecné bezpečnostné poznámky a obmedzenia pre jazdu

Riadenie a konštrukcia tohto invalidného vozíka boli navrhnuté 
s dôrazom na poskytnutie maximálnej bezpečnosti. Jednotlivé 
súčasti spĺňajú, či svojimi vlastnosťami prevyšujú aktuálne 
platné medzinárodné bezpečnostné normy. Napriek tomu sa 
však môžu užívatelia vystaviť riziku pri nesprávnom používaní 
invalidných vozíkov. Pre Vašu vlastnú bezpečnosť je nutné 
dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá. 
Nepovolené zmeny alebo nastavenia zvyšujú riziko nehody. 
Ako užívateľ invalidného vozíka ste tiež účastníkom 
každodennej premávky na cestách a chodníkoch ako 
ktokoľvek iný. Chceli by sme vám pripomenúť, že v dôsledku 
toho pre vás platia všetky dopravné predpisy.  

 Buďte opatrný(á) pri prvej jazde na tomto invalidnom 
vozíku. Spoznajte svoj invalidný vozík.  

Pred každým použitím je treba skontrolovať nasledujúce: 

• Suché zipsy na sedadle a operadle.
• Pneumatiky, tlak v pneumatikách a brzdy.
• Pred zmenou ktoréhokoľvek z nastavení tohto invalidného 
vozíka je treba si prečítať príslušný odstavec v užívateľskej 
príručke.

 

 

Výmoľe a terénne nerovnosti môžu spôsobiť prevrátenie vozíka, 
najmä pri jazde do kopca a z kopca. Pri jazde dopredu cez 
schod alebo do svahu by malo byť telo naklonené dopredu. 

 
NEBEZPEČENSTVO!

• NIKDY neprekračujte maximálne zaťaženie 85 kg pre 
osobu na vozíku a akékoľvek predmety, ktoré na vozíku 
vezie. Upozorňujeme, že hmotnostné údaje pre ľahšie 
varianty sú uvedené zvlášť. Pokiaľ prekročíte maximálne 
zaťaženie, môže to viesť k poškodeniu vozíka, môžete 
spadnúť alebo sa preklopiť, či stratiť nad vozíkom kontrolu 
a to môže viesť k vážnemu zraneniu užívateľa a ďalších 
ľudí.  

• Iba trvalo  nainštalované  sedadlá  a bezpečnostné  pásy 
poskytujú dostatočnú ochranu v nebezpečných situáciách
. • Aby ste zamedzili preklopeniu a vzniku nebezpečných 
situácií, mal(a) by ste sa najprv naučiť vozík ovládať na 
pevnej zemi s dobrou viditeľnosťou.

• Tento invalidný vozík je určený k prevážaniu iba jednej 
osoby. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s určeným 
účelom použitia.  

NEBEZPEČENSTVO!
• K nastupovaniu na vozík a zostupovaniu z neho 

nepoužívajte stupátka. Stupátka by mali byť vopred 
sklopené nahor a odklopené čo najviac smerom von.

• Podľa priemeru predných koliesok, nastavenia adaptéru 
predných kolies a nastavenia ťažiska invalidného vozíka sa 
môže stať, že sa koliečka začnú pri vysokých rýchlostiach 
triasť. To môže viesť k zablokovaniu predných koliesok a 
invalidný vozík sa potom môže preklopiť. Preto zaistite 
správne nastavenie adaptéru predných koliečok. (viz 
kapitolu "Predné koliečka").

•
 

Predovšetkým nejazdite bez brzdenia z kopca, jazdite 
zníženou rýchlosťou. Pri vyšších rýchlostiach môže v 
závislosti od konfigurácie a/alebo telesnej konštrukcie a 
fyzických schopnostiach užívateľa dochádzať k 
neočakávanému chveniu koliečok. To môže viesť k úrazu 
užívateľa. 

• Zistite, ako sa zmena ťažiska prejaví na správaní 
invalidného vozíka, najmä v kopci, svahoch a všetkých 
stupňoch pri prekonávaní prekážok. Robte to s 
bezpečnou pomocou asistujúcej osoby. Odporúčame 
novým užívateľom použiť poistné koliečka.

•
 

Istiace koliečka by mali vozík chrániť proti 
neúmyseľnému prevrhnutiu dozadu. Za žiadnych 
okolností by nemali nahrádzať prepravné kolesá a nemali 
by sa používať k preprave osoby na vozíku s 
odmontovanými zadnými kolesami. 

• Pri extrémnych nastaveniach (napr. zadné kolesá v polohe 
maximálne vpredu) a pri pozícií tela, ktoré nie je optimálne, 
sa môže invalidnývozík prevrhnúť aj na rovnom teréne. 

• Pri prekonávaní spádov alebo stupienkov nakloňte telo 
viac dopredu.

• Nakloňte hornú časť tela viac dozadu, pokiaľ 
prekonávate sklony a schody smerom dolu.

• Nevešajte ťažké veci, ako sú napríklad nákupné tašky 
alebo batohy na rukoväte na tlačenie, opierku hlavy alebo 
opierku chrbta invalidného vozíka. 

• To môže zmeniť bod preklopenia a existuje riziko 
preklopenia dozadu.  

• Keď sa naťahujete pre predmety (ktoré sú pred vozíkom, 
vedľa vozíka či za vozíkom), nevykláňajte sa z invalidného 
vozíka príliš ďaleko, pretože pri zmene ťažiska existuje 
riziko prevrhnutia alebo odídenie vozíka. 

•
 

Používajte svoj vozík iba riadne v súlade s účelom 
použitia. Napríklad nenabiehajte do prekážok bez 
brzdenia  (schody, okraje obrubníkov) a nejazdite do 
otvorov.

• Nesnažte sa prekonávať schody bez asistencie inej  
osoby. Pokiaľ sú k dispozícií zariadenia, ktoré Vám môžu 
pomôcť, napr. schodolezy či výťahy, použite ich. Pokiaľ 
také zariadenie nie je k dispozícií,  je nutné invalidný vozík 
nakloniť a tlačiť po schodoch a nikdy niesť (2 pomocníci).

• Všeobecne je potrebné istiace kolieska vopred nastaviť tak, 
aby sa nedotýkali schodov, inak by mohlo dôjsť k ťažkému 
pádu. Potom je nutné istiace koliečka nastaviť späť do   
správnej polohy.

• Zaistite, aby doprovod držal invalidný vozík iba za 
pevné a bezpečne namontované súčásti (nie za opierky 
nôh či bočnice).

• Pri používaní zdvižnej rampy zaistite, aby boli 
namontované istiace koliečka umiestnené mimo 
nebezpečnú oblasť.

• Zaistite invalidný vozík s  použitím bŕzd, pokiaľ je na 
nerovnom podklade alebo pri premiestňovaní napr. 
do auta.

•
 

Pre užívateľa s vysokou amputáciou je nutné použiť 
koliečka proti preklopeniu.

Obr. A
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• Pri všetkých pohyblivých častiach existuje riziko 
zachytenia prstov. Zachádzajte s nimi opatrne.

• Invalidný vozík by nemal byť používaný počas silného 
dažďa, snehu, keď je klzko alebo na nepevnom povrchu. 
Nepoužívajte vozík v nebezpečných prostrediach.

• Nastavenie invalidného vozíka, najmä bezpečnostných 
súčastí smie robiť iba schválený predajca, či 
autorizovaný servis. To platí pre nastavenie zaisťovacích 
kolies, koliečok proti prevráteniu, uhla a výšky operadla, 
dĺžky holene, ťažiska, bezpečnostného pásu, geometrie 
zadných kolies, výšky sedadla, geometrie a smerovej 
stability poháňacích kolies.

• Pokiaľ máte na invalidnom vozíku namontované prídavné 
príslušenstvo, ako je prídavný elektronický hnací prístroj 
atď., skontrolujte váš invalidný vozík, či je vybavený 
príslušnými poháňacími kolesami schválenými pre toto 
použitie. V prípade otázok kontaktujte vášho predajcu. 

•
 

Akákoľvek kombinácia s ďaľšími medicínskymi 
zariadeniami vyžaduje povolenie od spoločnosti 
Sunrise Medical.

UPOZORNENIE!

• 
Účinok brzdy s krátkym chodom a všeobecné jazdné 
vlastnosti závisia na tlaku v pneumatikách. Invalidný vozík 
je podstatne ľahšie  ovládateľný, ak sú zadné kolesá 
správne nahustené a v oboch kolesách 

 
je rovnaký tlak.

•
 

Presvedčte sa, či majú pneumatiky dostatočne vysokú 
vzorku!

• Majte na pamäti, že pri jazde v cestnej premávke pre 
Vás platia  všetky dopravné predpisy.

• Keď je tma, noste svetlé odevy alebo odevy s  odrázkami, 
aby ste bol(a) lepšie viditeľný (á). Presvedčte sa, že sú 
odrázky po bokoch a vzadu na invalidnom vozíku jasne 
viditeľné. Tiež doporučujeme zadovážiť si na invalidný 
vozík aktívne svetlo.

• Pri práci s invalidným vozíkom či jeho nastavovaním 
vždy dávajte pozor na prsty! 

VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Táto pomôcka k 
dosiahnutiu mobility využíva malé súčasti, ktoré môžu za 
určitých okolností predstavovať nebezpečenstvo udusenia u 
malých detí. 

Výrobky vyobrazené a popísané v tejto príručke nemusia byť 
v každom detaile presne rovnaké ako váš vlastný model. 
Avšak všetky pokyny platia v plnom rozsahu bez ohľadu na 
rozdiely v detailoch.  
Výrobca si vyhrdzuje právo meniť hmotnosť, rozmery a ďalšie 
technické parametre uvedené v tejto príručke bez 
predchádzajúceho upozornenia. Všetky hodnoty, rozmery a 
výkony uvedené v tejto príručke sú orientačné a nepredstavujú 
špecifikácie.  

Životnosť
Predpokladaná životnosť invalidného vozíka je 5 rokov.

• Než sa vydáte na cestu, skontrolujte, či máte správny tlak v  
 pneumatikách. Pre zadné kolesá by mal byť najmenej 3,5 

bar (350 kPa). Maximálny tlak je vyznačený na pneumatike
. Brzdy s krátkym chodom budú fungovať iba vtedy, pokiaľ 
bude v pneumatikách dostatočný tlak a pokiaľ bolo správne 
urobené nastavenie  (viz kapitola „Brzdy“). Brzdy nie sú 
určené k zabrdeniu invalidného vozíka. Sú tu len preto, aby 
bolo zaistené, že sa invalidný vozík neúmyseľne nepohne.  
Pri zastavení na nerovnom povrchu vždy použite brzdy, 
aby sa vozík neúmyselne nepohol. Vždy použite obe brzdy, 
inak by sa mohol invalidný vozík prevrhnúť. 

•

 

Prvky pre blokovanie kolies nie sú určené k použitiu 
ako brzdy pre 

 

pohybujúci sa vozík. 
•

 

Vždy použite výťahy alebo rampy. Pokiaľ nie sú k dispozícií
požiadajte o pomoc sprevádzajúcu osobu. Mala by uchopiť 
invalidný vozík iba za pevne primontované súčasti. Istiace 
koliečka je nutné odklopiť. Invalidný vozík by nikdy nemal 
zdvíhať užívateľ, môže ho iba tlačiť.

•

 

Pokiaľ je poškodený poťah sedadla a operadla, je nutné 
ich okamžite vymeniť. 

•

 

Nezdvíhajte a neprenášajte invalidný vozík za zadné 
trubky ani za rukoväte na tlačenie.  

•

 

Neupevňujte akékoľvek nepovolené elektronické 
vybavenie, napájanú alebo mechanicky obsluhovanú 
pohonnú jednotku, ručné koleso alebo akékoľvek iné 
zariadenie, ktoré mení určené použitie alebo štruktúru 
invalidného vozíka. Akákoľvek kombinácia s ďalšími 
medicínskymi zariadeniami vyžaduje povolenie od 
spoločnosti Sunrise Medical.

•

 

      S

 

ohňom manipulujte opatrne, najmä pri zapaľovaní 
cigariet. Závesy sedadla a operadla môžu vzplanúť.

•

 

Pri jažde špeciálne upraveným automobilom pre invalidov 
je potrebné, aby cestujúci používali sedadlá vo vozidle a 
vhodný zádržný systém kedykoľvek je to možné. Iba tak je 
možné zaistiť maximálnu ochranu cestujúcich v prípade 
dopravnej nehody. Pokiaľ používate bezpečnostné prvky 
ponúkané spoločnosťou  SUNRISE MEDICAL a využívate 
špeciálne navrhnutý bezpečnostný systém, môžete 
invalidný vozík používať ako sedadlo počas prepravy v 
špeciálne vybavenom vozidle (viz kapitolu "Preprava").

•

 

Vždy sa uistite, že sú rýchloupínacie osy na zadných 
kolesách správne nasadené a zapadnuté. Pokiaľ nie je 
tlačítko na rýchloupínacej ose stisnuté, zadné koleso nie 
je možné odmontovať.

•

 

Najmä pri používaní ľahkých kovových obručí sa môžu 
prsty zahriať na vysokú teplotu pri brzdení z vysokých 
rýchlostí alebo na dlhých svahoch.  

•

 

Pokiaľ je invalidný vozík vystavený dlhšiu dobu pôsobeniu 
priameho slnečného žiarenia, môžu sa súčasti 
invalidného vozíka (napr. rám, stupačky, brzdy a bočnice) 
zahriať na vysokú teplotu (>41°C).

•

 

Nesiahajte za jazdy na invalidnom vozíku medzi lúče 
kolesa či medzi zadné koleso a brzdu kolesa, aby nedošlo 
k poraneniu ruku.  

•

 

Pri používaní invalidného vozíka vonku používajte vždy 
kožené rukavice, ktoré zvýšia silu stisku ruky a chránia 
prsty pred nečistotami a prehriatím.  

•

 

Nepoužívajte váš vozík na svahoch so sklonom>10°.

•
 

Bezpečný dynamický sklon závisí na konfigurácií vozíka, 
na schopnostiach užívateľa a na štýle jazdy. Vzhľadom k 
tomu, že schopnosti užívateľov a štýl jazdy sa nedá vopred 
určiť, nie je možné určiť maximálny bezpečný sklon. Preto 
si ho musí určiť užívateľ s asistenciou doprevádzajúcej 
osoby, aby nedošlo k prevráteniu. Dôrazne odporúčame, 
aby neskúsení užívatelia používali stabilizačné prvky proti 
prevráteniu. Nepoužívajte invalidný vozík na blatistej a 
zmrznutej zemi. Nepoužívajte invalidný vozík tam, kde je 
zakázaný vstup chodcom.
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2.0 Preprava

NEBEZPEČENSTVO!
Pri nerešpektovaní tohto pokynu existuje riziko závažného 
zranenia alebo smrti!  

Preprava invalidného vozíka v aute:

Vozík, ktorý je v
 
motorovom vozidle zaistený, neposkytuje 

rovnakú úroveň bezpečnosti a zabezpečenia ako systém 
sedadla vo vozidle. Doporučujeme, aby užívateľ sedel na 
sedadle vozidla. Bolo však zistené, že nie je pre užívateľa vždy 
praktické byť takto prepravovaný a za týchto okolností, keď 
musí byť užívateľ prepravovaný na invalidnom vozíku, je nutné 
dodržiavať nasledujúce pokyny:
1. Skontrolujte, či je vozidlo vhodne vybavené pre prepravu 
cestujúcich v invalidnom vozíku a zaistete, aby spôsob 
prístupu/ vystupovania bol vhodný pre váš typ invalidného 
vozíka. Vozidlo by malo mať silu podlahy, ktorá znesie 
kombinovanú hmotnosť užívateľa, invalidného vozíka a 
príslušenstva.
2. Okolo invalidného vozíka musí byť dostatočný priestor 
umožňujúcí voľný prístup pre pripevnenie, doiathnutie a 
uvoľnenie upevňovacích pásov invalidného vozíka a 
bezpečnostných pásov pre jeho užívateľa.
3. Vozík, v ktorom sedí užívateľ, musí byť umiestnený v

 

polohe 
pohľadu v smere jazdy a zaistený kurtážnymi pásmi pre 
upevnenie vozíka a užívateľ na vozíku musí mať zapnutý 
bezpečnostný pás (pásy pre upevnenie vozíka WTORS 
spĺňajúce požiadavky normy ISO 10542 alebo SAE J2249) v

 

súlade s

 

pokynmi výrobcu WTORS. 
4. Používanie vozíka vo vozidle v iných polohách, napr. 
preprava v polohe s pohľadom na stranu, nebolo testované 
a nesmie sa robiť za žiadnych okolností 

 
 

(Obr. A).
5. Invalidný vozík je potrebné zaistiť systémom upevňovacích 
pásov spĺňajúcich požiadavky normy ISO 10542 alebo SAE J
2249 s nenastaviteľnými prednými pásmi a nastaviteľnými 
zadnými pásmi, na ktorých sú obvykle použité karabíny/háčiky 
a spony. Tieto upevňovacie pásy obvykle zahŕňajú 4 jednotlivé 
pásy upevnené vo všetkých rohoch k invalidnému vozíku.  
6. Upevňovacie  pásy  je  potrebné  nasadiť  na  hlavný  rám 
invalidného  vozíka  tak ako  je to znázornené  na schéme  na 
nasledujúcej stránke a nie na doplnky alebo príslušenstvo, ako 
napríklad okolo lúčov kolies, bŕzd alebo opierok nôh.  

Obr. A

7. Upevňovacie pásy je treba pripevniť čo najbližšie pod uhlom 
45 stupňov a bezpečne dotiahnuľ podľa pokynov výrobcu.
8. Úpravy alebo náhrady na zaišťovacích bodoch vozíka, na 
konštrukcií a ráme alebo ich častiach sa nesmú robiť bez 
konzultácie s výrobcom. Pokiaľ tak nerobíte, nedá sa 
invalidný vozík Sunrise Medical prepravovať vo vozidle.
9. Je nutné použiť bezpečnostné pásy pre panvovú oblasť aj 
bezpečnostné pásy pre hornú časť trupu k zafixovaniu 
užívateľa na invalidnom vozíku, aby sa obmedzila možnosť 
nárazu hlavou alebo hrudníkom do súčastí vozidla a 
závažného rizika úrazu užívateľa a ostatných cestujúcich vo 
vozidle.  (Obr. B) Bezpečnostný pás pre hornú časť trupu je 
treba namontovať na stĺpik “B” vo vozidle. Pokiaľ tak 
neurobíte, zvyšuje sa riziko závažného zraneni užaívateľa v 
brušne oblasti.
10. Po celjý čas prepravy musí byť na vozíku nasadený a 
nastavený do vhodnej polohy zádržný prvok pre hlavu (viz 
štítok na opierke hlavy).
11. Fixačné opory (fixačné pásiky a pásy) by nemali byť použité 
alebo by sa na ne nemalo spoliehať ako na bezpečnostné 
pomôcky v idúcom vozidle, pokiaľ nie je výslovne deklarované, 
že spĺňajú požiadavky normy 

 
ISO 7176-19:2001 alebo SAE 

J2249.
12. Bezpečnosť užívateľa pri preprave závisí na 
starostlivosti osoby, ktorá zaisťuje upevňovacie pásy a je 
potrebné aby táto osoba bola príslušne inštruovaná/
vyškolená v ich používaní.  
13. Kedykoľvek je to možné, odstráňte z

 

vozíka a bezpečne 
uložte všetky prídavné zariadeni, naparíklad:
barle, voľné podušky a stolíky.
14. Nastavovanie/zdvíhanie stupačky nepoužívajte vo 
zvýšenej polohe a keď je invalidný vozík a užívateľ 
prepravovaný a invalidný vozík je upevnený pomocou 
upevňovacích prvkov pre prepravu vozidla a 
bezpečnostných pásov pre jeho užívateľa.
15. Naklonené opierky chrbta treba vrátiť do zvislej polohy. 
16. Ručné brzdy musia byť pevne zabrzdené.
17. Upevňovacie prvky je treba namontovať na stĺpik “B” 
vozidla a mali by byť oddelené od tela komponentami 
invalidného vozíka, ako je područka alebo kolesá.

Obr. B
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Pokyny pre použitie zádržného systému vo vozidle:

1. Bezpečnostný pás pre panvovú oblasť musí byť umiestnený 
dole naprieč panvou tak, aby pokiaľ možno zvieral uhol 30 až 
75 stupňov s horizontálnou rovinou.
Strmejší (väčšší) uhol v

 
rámci doporučovanej oblasti je 

žiadúci, tzn. veľkosť uhla bližšie k
 

75°, avšak nikdy väčší        
(Obr. C)
2. Bezpečnostný pás pre zadržanie hornej časti trupu musí byť 
nasadený cez rameno a naprieč hrudníkom, ako je znázornené 
na obrázku d a e.
Bezpečnostné pásy je nutné nastaviť čo najtesnejšie tak, 
aby sa užívateľ eště cítil komfortne.
Bezpečnostný pás nesmie byť pri použití prekrútený.
Bezpečnostný pás pre hornú časť trupu musí doľahnúť cez 
ramená a naprieč ramenami ako je to znároznené na 
obrázkoch d a e.
3. Body pripojenia k vozíku sú na vnútornej strane rámu 
vpredu bezprostredne nad koliečkom a na zadnej strane rámu. 
Pásy sú umiestnené okolo bočných rámov na priesečiach 
vodorovných a zvislých trubiek rámu. (Viz Obr. G-H-I)
4. Symbol pripútania (Obr. F) na ráme invalidného vozíka 
označuje polohu upevňovacích pásov invalidného vozíka. 
Po nasadení predných pásov pre zaistenie invalidného 
vozíka sa pásy dotiahnu.  

Preprava  – umiestnenie  upevňovacích  pásov  na invalidnom 
vozíku.

Invalidný vozík je zaistený pomocou predných a 
zadných upevňovacích pásov (Obr. K). 
Poloha predných uväzovacích bezpečnostných pásov 
invalidného vozíka a umiestnenie upevňovacieho prvku(Obr. I).

Poloha zadných uväzovacích bezpečnostných pásov 
invalidného vozíka a umiestnenie upevňovacieho prvku na 
invalidnom vozíku. (Obr. J).

Preprava >>>

Obr. K

Obr. D

Obr. E

Obr. C

PREFEROVANÁ 
ZÓNA

Obr. F Obr. I

Obr. JObr. G

Obr. H

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



SL
O

VE
N

SK
Y

YOUNGSTER 3 11

Přehled

Zloženie (Obr. 3.0).

Najprv z vozíka odstráňte podušku zo sedáka a sklopte 
opierky nôh alebo opierky pre každú nohu nahor.  Uchopte 
poťah zo spodu uprostred a ťahajte ho hore. Invalidný vozík 
sa potom zloží. (Obr. 3.0).

Preprava:

Na premiestnenie  pomôcky  k zachovaniu  mobility  držte 
invalidný vozík pri zdvíhaní za prednú časť priečnej konzoly 
a za rukoväť na tlačenie.  

Pri preprave invalidného vozíka musí byť vozík 
dostatočne zaistený a upevnený proti pohybu.  

Rozloženie (Obr. 3.1).

Pred rozložením uvoľnite pás na zloženom ráme.  

Trubky sedadla zatlačte dolu (viz obrázok). Potom sa invalidný 
vozík rozloží. Teraz nechajte zapadnúť trubku sedadla do 
posedu kríža. To je možné uľahčiť miernym naklonením Vášho 
invalidného vozíka. Týmto spôsobom je možné odľahčiť váhu z 
jedného zadného kolesa a tak je možné vozík ľahšie rozložiť. 

   VAROVANIE!
Dávajte pozor, aby sa Vám nezachytili prsty medzi 
krížom a bočnicami, (Obr. 3.1).

3.0 Manipulácia

Rychloupínacie osi pre zadné kolesá 
(Obr. 3.2)
Zadné kolesá sú vybavené rýchloupínacími oskami. Kolesá sa 
dajú vďaka tomu nasadiť alebo zložiť bez použitia nástrojov. 
Pokiaľ chcete zložiť koleso, jednoducho stisnite rýchloupínacie 
tlačítko na ose (1) a stiahnite ju smerom von (Obr. 3.2).

POZOR:

Držte stisknuté tlačítko rýchloupínania na ose, keď nasadzujete 
osu na rám pri montáži zadných kolies. Uvoľnením stisknutia 
tlačítka zablokujete koleso na mieste. Tlačítko rýchloupínania 
by mlao vyskočiť späť do svojej pôvodnej polohy.  

Nastavenie smerovej stability (Obr. 3.3)
Povoľte  imbusové  šrouby  (1) na spodejí  strane  vidlice . 
Potom  môžete  šroub  vyšroubovat  (2). Teraz  môžete 
otočiť čiernu objímku (3) doľava alebo doprava.
Doľava – vozík ťahá doľava 
Doprava – vozík ťahá doprava
Potom opäť dotiahnite šrouby (2). Nastavte uhol 90° medzi 
vidlicou a podlahou.
Teraz šroub (1) opäť dotiahnite. (Obr. 3.3) Použitie. 

Obr. 3.1

Obr. 3.0

Obr. 3.2

Obr. 3.3

2
3

1
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Přehled

Pätka na preklopenie (Obr. 4.0)
Pätky na naklopenie sú používané doprovodom na naklopenie 
invalidného vozíka cez prekážku. Jednoducho šliapnite na 
trubku, aby ste posunuli invalidný vozík cez obrubník alebo  
schod. 

 UPOZORNENIE:

Spoločnost Sunrise Medical odporúča pri všetkých modeloch, 
ktoré budú prevažne používané s doprovodom, používať 
nášľapnú trubku, pretože pri zaťažení rúčok pre doprovod za 
účelom naklopenia vozíka  

 
dozadu môže dôjsť k ich 

poškodeniu.   

4.0 Varianty

Brzdy (Obr. 4.1 + 4.2)

Invalidný vozík  je  vybavený  dvoma  brzdami.  Spúšťajú  sa  
priamo  oproti  pneumatikám.  Pre  spustenie  stisnite  obe 
brzdové páky dopredu proti zarážkam (Obr.

 

4.1).

 

Pre

 
uvoľnenie blokovania stiahnite páky späť do ich pôvodnej 
polohy.   

      
•
 
Sila

 
brzdenia sa znižuje:

   •
 
Pri

 
ojazdenej vzorke pneumatík

  •
 
Pokiaľ je tlak 

   

v
 
pneumatikách

 

príliš

 

nízky
• Pri

 

mokrých

 

pneumatikách
• Pri

 

nesprávne

 

nastavených

 

brzdách.

Prvky

 

pre

 

blokovanie

 

kolies

 

nie sú

 

určené na použitie ako brzdy 
pre pohybujúci sa vozík. Brzdy by preto nikdy nemali byť 
používané na brzdenie pohybujúceho sa invalidného vozíka.
Na brzdenie vždy používajte obruče. Presvedčte sa, že 
medzera medzi pneumatikami a brzdami spĺňa dané 
špecifikácie

  

 

    
          

 

     

 

  
       

      

(Obr.

 

4.1).

 

Pri

 

zmene nastavenia povoľte 

   

šroub

 

(1)

 

a

 

nastavte

 

vhodnú

 

medzeru.

 

Dotiahnite 

 

šroub

 

(viz

 

stránku

 

o 
krútiacom momente). 

  POZOR!

Po

 

každom

 

nastavení

 

zadných

 

kolies

 

skontrolujte

 

funkciu

 
bŕzd

 
a

 

v prípade

 

potreby

 

urobte

 

zmenu

 

nastavenia.

Brzdy

Nástavec pre brzdovú páčku (Obr. 4.3)
Nástavec brzdovej  páky sa dá demontovať  alebo sklopiť dolu. 
Dlhšia páka napomáha minimalizovať silu potrebnú k spusteniu 
bŕzd, (Obr. 4.3). 

POZOR!

Pri nastavení brzdy príliš blízko kolesa je treba k zabrzdeniu 
vynaložiť väčšiu silu. To môže spôsobiť zlomenie nástavca 
brzdovej páky. 

Opieranie  sa o nástavec brzdovej  páky spôsobí zlomenie 
nástavca  brzdovej  páky ! Striekajúca  voda  z pneumatík 
môže spôsobiť nesprávne fungovanie bŕzd.

Pätka na preklopenie

Obr. 4.0

Obr. 4.2

Obr. 4.3

3,0 mm

Obr. 4.1



SL
O

VE
N

SK
Y

YOUNGSTER 3 13

Brzdy
Bubnové brzdy (Obr. 4.4)
Bubnové brzdy umožňujú bezpečné a pohodlné brzdenie pre 
doprovod. Rovnako sa dajú nastaviť s použitím blokovacej páky (1) 
aby vozík neodišiel. Páka musí počuteľne zapadnôť na svojom 
mieste. Bubnové brzdy nie sú ovplyvnené tlakom vzduchu v 
pneumatikách.
    

            POZOR:

•
 
Bubnové brzdy môžu nastavovať iba autorizovaní predajcovia.

•
 
Vždy manipulujte s oboma brzdami súčasne, aby ste mohli 
riadiť smer jazdy!

•
 
Bubnové brzdy sa dajú používať iba pre dynamické brzdenie, 
ktorého cieľom je zastaviť vozík.

•
 
Počas zastávky alebo pri premiestňovaní vždy zaistite 
kolesá invalidného vozíka.

Safari brzdy (Obr. 4.5)
Brzdy Safari (brzdy sú zabudované do bočnice):
Brzdy Safari sa spúšťajú zatlačením páky dopredu  (od tela 
pacienta). Brzdy uvoľníte vytiahnutím pák späť k telu (Obr. 4.5).

POZOR!
• Nestúpajte na stupátko! Existuje tu riziko prevrátenia a úrazu, aj 

keď užívateľ sedí na vozíku.
• Pri preprave si nestúpajte na stupátko, existuje tu 

nebezpečenstvo prevrátenia a úrazu.

Stupátka (Obr. 4.6)
Existujú dva typy stupátok: platforma a delené stupátka. Dajú sa 
sklopiť pre uľahčenie nasadania na invalidný vozík a vystupovanie z 
invalidného vozíka.

Výška stupátok
Po vyšroubovaní stavacích šroubov (1) môžete opierku nohy 
nastaviť na ľubovoľnú dĺžku berca. Odstráňte stavacie šrouby, 
nastavte opierku nohy do požadovanej polohy a opäť nasaďte a 
dotiahnite stavacie šrouby (viz stránku o krútiacom momente). 
Zaistite, aby bola kompozitná plastová podložka v správnej 
polohe pod stavacím šroubom. Je treba vždy zaistiť vzdialenosť 
od zeme najménej 2,5 centimetrov.

Stupátka

Obr. 4.4

1

Obr. 4.5

Obr. 4.6

1

Brzdy kolies pre obsluhu
• Brzdy kolies pre obsluhu kombinujú Safari brzdy s 

prídavnou brzdou pre doprovod. 
• Tieto brzdy sú namontované na rukoväti na tlačenie                

(Obr. 4.4) a v prípade potreby zabrzdia zadné kolesá.
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Uhlovo staviteľné stupátko (kompozit + hliník) -         
(Obr. 4.8 - 4.9)
Stupátka môžu byť pre uľahčenie nástupu do vozíka a 
výstupu z vozíka vyklopené.

Uhol stupátka môže byť nastavený podľa aktuálnych potrieb 
užívateľa. Povoľte šrouby (1 až 2). Poom nastavte podnožky 
do požadovaného uhla. Následne utiahnite všetky šrouby. Po 
nastavení sa uistite, že boli všetky šrouby riadne dotiahnuté    
(viz stránka s hodnotami krútiaceho momentu). Aby ste 
zabránili preklopeniu invalidného vozíka, uistite sa, že je 
udržovaná minimálna vzdialenosť 2,5 cm medzi trubkami 
podnožiek a zemou (pri horizontálnom usadení).
Pre nastavenie šírky povoľte šrouby (1 + 2) a potom 
vysuňte oba držiaky (3 + 4).

Stupátka Obr. 4.8

1

2

Obr. 4.9

3 4

Odľahčené stupátko (Obr. 4.7)
Uhol opierok nôh je možné nastaviť uvoľnením šroubov (2). Zarážky 
na päty sa upevnia do montážnych otvorov (3) pomocou šroubov k 
tomu určených. Bránia nechcenému skĺznutiu nohy (Obr. 4.8). Po 
každom nastavování skontrolujte, či sú šrouby správne dotiahnuté   
(viz stránka s hodnotami krútiaceho momentu). 

Nastavenie šírky
Pre nastavenie šírky opierky nôh povoľte šroub (2). Potom 
môžete zasúvať dovnútra a vysúvať von trubky v držiaku 
pre nastavenie šírky podnožky (Obr. 4.7). 
Zaistite, aby boli šrouby dotiahnuté na správny krútiaci 
moment.

Obr. 4.7

2

2

3

3
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Opierka hlavy
Opierka hlavy (Obr. 4.10)

Polohu opierky hlavy môžete zvýšiť a dá sa s ňou  pohybovať 
v horizontálnom smere dopredu a dozadu.
Aby ste to urobili, uvoľnite šroub (1, 2 alebo 3).
Teraz  môžete  nastaviť  požadovanú  polohu . Šrouby 
opäť  dotiahnite  (viz  stránku  s uvedenými  krútiacimi 
momentami.

Ak chcete invalidný vozík zložiť, povoľte zvieraciu páčku (1), 
posuňte

 
opierku hlavy na pravú stranu a odstráňte ju. Teraz 

môžete zložiť vozík. Pri rozložení sedadla nasaďte späť 
nosník hlavy a zasuňte ho doľava. Nakoniec znovu uzavrite 
zvieraciu páčku (Obr. 4.11).

(Obr. 4.10)

3

1

2

(Obr. 4.11)

11

Nastavenie koliečka

Pre dosiahnutie paralelného nastavenia oboch vidlíc proste 
spočítajte zuby viditeľné po oboch stranách. Po nastavení 
vidlice

 
koliečka zaručujú zuby bezpečnú polohu a umožňujú 

nastavenie
 

16° v krokoch po 2° (Obr. 4.12).
Použite  plochú  stranu  na  prednej  strane  vidlice  koliečka 
pre kontrolu kolmej polohy vzhľadom k zemi.

Patentovaná konštrukcia umožňuje otáčanie vidlice koliečka 
tak,

 
že   sa dá nastaviť späť  do kolmej polohy vzhľadom k zemi 

pri
 

zmene uhla sedadla. 

Nastavenie koliečka, adaptéra koliečka a 
vidlice

 
koliečka (Obr. 4.13)

Pokiaľ sa invalidný vozík stáča mierne doľava alebo doprava 
alebo

 
sa koliečka chvejú , môže to byť spôsobené jednou alebo 

niekoľkými dole
 

 uvedenými príčinami: 

• Nastavenie polohy predných a zadných kolies nie je správne.
• Nebol správne  nastavený uhol koliečok.
• Tlak vzduchu v koliečku a/alebo zadnom kolese je nesprávny, 

kolesá
 

sa neotáčajú hladko. 

K tomu, aby šiel  vozík priamo, je potrebné optimálne 
nastavenie

 
koliečok.

Koliečka by mal vždy nastavovať autorizovaný predajca. 
Doštičky koliečka je nutné znovu nastaviť a držiak koliečka 
je

 
nutné skontrolovať vždy po zmene polohy zadného 

koliečka.

Koliečka

+8SDgr - 8SDgr

Obr. 4.12

Obr. 4.13

2

3

1
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Opierka chrbta s nastaviteľným uhlom (Obr. 4.17)
 
Opierku chrbta je možné nastaviť do 5 rôznych polôh (3° 
dopredu, 0°, 5°, 10° a 15° dozadu).  
Nosník pre nastavenie uhla (2) je umiestnený v bočnici a 
umožňuje Vám po odstránení šroubov (1) nastaviť uhol chrbta 
(viz strana s vyznačenými krútiacimi momentami).

POZOR: 
Šrouby pripájajú opierku chrbta priamo k rámu; ak ich príliš 
utiahnete, môže dôjsť k ich zlomeniu. Naopak, ak sú šrouby 
príliš povolené, môže dôjsť k  ich strate. Oba prípady môžu 
mať pri použití rukovätí na tlačenie napr. do stúpajúcich 
schodov za následok zranenie.  

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť doporučujeme, aby bolo 
nastavovanie robené iba autorizovanými predajcami. .

POZOR:
Uvedomte si, že zmena nastavenia uhla alebo čalúnenia 
operadla môže viesť k prevráteniu invalidného vozíka. Môže 
byť nutné používať koliečka proti prevráteniu.

Sklon

Operadlo

Sklon kolies (Obr. 4.15 / 4.16)

Sklon kolies môže byť nastavený na 1° a 4°. To umožňuje 
zvýšiť bočnú stabilitu invalidneho vozíka, rovnako ako jeho 
manévrovacie schopnosti. Odstráňte šrouby nosníka zadných 
kolies (1). Nastavte požadovaný uhol adaptéra (2). Utiahnite 
šrouby. (Viz strana kde sú uvedené krútiace momenty). 
Zvýšenie sklonu kolies tiež zvýši celkovú šírku invalidného 
vozíka (o asi 

 
1 cm na stupeň).

POZOR:

Bude zrejmä treba znovu nastaviť ako brzdy, tak aj sklon 
predných koliečok.

Nosník zadných kolies (Obr. 4.14)

Poloha ťažiska tela vzhľadom k zadným kolesám je kľúčová pre 
zaistenie ľahkého a príjemného použitia invalidného vozíka. Je 
možných niekoľko polôh: posunutím nosníka zadných kolies (1) 
vzad pozdĺž otvorov vyvŕtaných v ráme (2) vozík sa viac 
stabilizuje, ale nebude tak ľahko ovládateľný, ako by bol, keby 
bol nosník zadných kolies viac vpredu. Výšku sedadla môžete 
nastaviť posunom adaptéra zadných kolies (3) v nosníku 
zadných kolies. Keď skončíte, uistite sa, že boli všetky šrouby 
riadne dotiahnuté (viz strana s hodnotami krútiaceho momentu).

POZOR:

• Bude zrejmä treba znovu nastaviť ako brzdy, tak aj sklon 
predných koliečok.

• Uvedomte  si , že  zmena  ťažiska  môže  viesť  až  k 
prevráteniu  invalidného vozíka. Môže byť nutné používať 
koliečka proti prevráteniu.

Nosník zadných kolies Obr. 4.14

2
1

3

Obr. 4.16

Obr. 4.15

1
2

Obr. 4.17
1

2



SL
O

VE
N

SK
Y

YOUNGSTER 3 17

Výškovo  nastaviteľné  rukoväte  na  tlačenie                
(Obr. 4.20)

Tieto rukoväte sú zaistené kolíkmi, ktoré bránia ich 
nezamýšľanému vykĺznutiu. Povolenie rychloupínacej páčky   
(1) umožňuje nastaviť rukoväte na tlačenie, aby spĺňali Vaše 
individuálne potreby. Keď pákou pohnete, budete počuť 
blokovací mechanizmus; teraz môžete nastaviť rukoväť na 
tlačenie do požadovanej polohy. Matica (2) na napínacej 
páčke určuje, ako pevne budú rukoväte na tlačenie upnuté na 
mieste. Pokiaľ je matica po nastavení napínacej páky 
povolená, rukoväť na tlačenie potom bude tiež príliš voľná. 
Pred použitím pohnite rukoväťou na tlačenie zo strany na 
stranu a presvedčte sa, či je bezpečne upnutá na svojom 
mieste. 

   POZOR!

Po nastavení výšky rukoväte vždy upnite napínaciu páku   
(1) bezpečne na miesto. Pokiaľ nie je  páka zaistená, môže 
pri prekonávaní prekážok dôjsť k úrazu.

  
     

  POZOR!

Pred použitím skontrolujte silu upnutia (šrouby) nastavit
eľných

 
rukovätí  natlačenie.

Rukoväť na tlačenie

Blatníky s  chráničom odevu (Obr. 4.19)

Ochrana odevu (voliteľná) zabraňuje rozstreku vody 
a pofŕkaniu oblečenia.
Ich polohu vzhľadom k  zadným kolesám je možné nastaviť.
Robí sa to vyšroubovaním šroubov (1 a 2). Lakťové 
opierky (voliteľné) môžu byť po odstránení šroubov 
nastavené do požadovanej výšky. Keď skončíte, uistite 
sa, že boli všetky šrouby riadne dotihanuté (viz strana s 
hodnotami krútiaceho momentu). 

POZOR:

Bočnice ani područky nepoužívajte k zdvíhaniu alebo 
prenášaniu invalidného vozíka.

Vypínateľná chrbtová opierka (Obr. 4.18)
Poťah chrbta môže byť pomocou suchých zipsov Velcro 
nastavený na akýkoľvek stupeň napnutia. Vypchávky v 
opierke chrbta môžu byť odstránené otvorením vnútrajška, čo 
Vám umožňuje vypchať si opierku chrbta podľa Vašich 
individuálnych potrieb.

UPOZORNENIE!

Príliš vysoké napnutie poťahu chrbta má negativny vplyv pri 
skladaní Vášho invalidného vozíka.

Bočnice Obr. 4.19

1 2

Obr. 4.20

1

2

Obr. 4.18
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Panvový bezpečnostný pás 

POZOR:

Pred použitím invalidného vozíka zapnite pás sedadla.

Pás sedadla je nutné denne kontrolovať, či nie je 
zablokovaný alebo nadmerne opotrebovaný.

Pred použitím sa vždy presvedčte, či je bezpečnostný pás 
správne zaistený a nastavený. Ak je pás príliš voľný, môže to 
spôsobiť vykĺznutie užívateľa a riziko utrpenia alebo 
spôsobenie vážneho zranenia.

Pás pre upnutie v lone sa upevní na vozík, ako je to 
znázornené na obrázkoch. Pás sedadla sa skadá z 2 polovíc. 
Sú upevnené s

 

použitím  prídržného šroubu opierky, 
nasadeného cez očko na páse. Pás je vedený cez zadnú 
stranu bočného panelu. (Obr. 4.21)

Nastavte polohu pásu tak, aby spona bola uprostred   
sedadla. (Obr. 4.22)

Nastavte pás sedadla podľa potrieb 
užívateľa nasledujúcim postupom:

Zkrátenie dĺžky
pásu

Nasuňte voľný pás 
späť cez zástrčkový 
diel spony a posuvné 
nastavovacie prvky.
Presvedčte sa, že nie 
je pás navinutý 
na

 
zástrčkovom 

diele spony.

Pretiahnite voľnú časť pása posuvnými 
nastavovacími 

prvkami a sponou, aby ste získali väčšiu 
dĺžku 

pásu.

Predĺženie pásu

Pri upevnení skontrolujte priestor medzi bezpečnostným 
pásom a užívateľom. 
Pri správnom nastavení by nemalo byť možné medzi užívateľa 
a pás vsunúť nič viac, než dlaň naplocho. (Obr. 4.23)

Pás sedadla je nutné upevniť tak, aby sedel pod uhlom 45 
stupňov cez panvu užívateľa. Pri správnom nastavení by mal 
užívateľ sedieť vzpriamene  a čo najhlbšie na sedadle. Pás 
sedadla by nemal užívateľovi umožniť skĺznuť zo sedadla. (
Obr. 4.24)

Obr. 4.22

Obr. 4.21

Obr. 4.24

Obr. 4.23
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Kolečka proti převrácení (Obr. 4.25 - 4.26)
Jistící kolečka (1) poskytují další bezpečnost pro nezkušené 
uživatele, kteří se ještě učí, jak ovládat invalidní vozík. Jistící 
kolečka (1) brání překlopení invalidního vozíku dozadu. 
Zatlačením na trubky proti překlopení (1) je posunete dolů. 
Mohou být také vychýleny dopředu. Mezi nimi a zemí je třeba 
udržovat vzdálenost 3 až 5 cm. Při najíždění a sjíždění 
z velkých překážek (např. obrubníku) musíte trubky proti 
překlopení vychýlit dopředu, aby se zabránilo tomu, že se 
dotknou země.

VAROVÁNÍ!

Nesprávné nastavení jistících koleček zvyšuje riziko překlopení 
dozadu.

Kolečka proti převrácení

Zapnutie spony: 
Jemne zatlačte obe časti 
spony 
do seba.

Postup uvoľnenia pásu: Stlačte 
odkryté strany spony a zatlačte 
ich do stredu  a potom ich jemne 
zatiahnite od seba.  

          

VAROVANIE!
V prípade akýchkoľvek pochýb vo vzťahu k používaniu a 
obsluhe pása sedadla požiadajte o pomoc ošetrujúceho 
zdravotníka, predajcu invalidného vozíka alebo ošetrovateľa.

VAROVANIE!

• Panvový bezpečnostný pás musí pripevniť či nastaviť iba 
schválený predajca / obchodný zástupca spoločnosti 
Sunrise Medical.    

• Pás sedadla je nutné denne kontrolovať, aby bolo zaistené, 
že je nastavený správne a nie je obmedzený žiadnymi 
prekážkami a nie je nadmerne opotrebovaný.

• Sunrise  Medical  neodporúča  prepravu  osoby  vo vozidle     
s  panvovým  bezpečnostným  pásom  ako  upínacím 
systémom. 

 Ďalšie informácie o preprave nájdete  v brožúre 
Sunrise Medical o preprave.

Údržba:

Pravidelne kontrolujte pás pre upnutie v lone a jeho súčasti, 
či nejavia  známky  rozštiepenia  alebo  poškodenia .  Podľa 
použitia môže byť nutné ho vymeniť.

VAROVANIE!

Panvový bezpečnostný pás je treba nastaviť, aby vyhovoval 
koncovému užívateľovi, ako je podrobne popísané vyššie. 
Sunrise Medical tiež doporučuje pravidelne kontrolovať 
dĺžku bezpečnostného pása kvôli zníženiu rizika, že 
koncový užívateľ neúmyseľne nastaví pás tak, že by bol 
príliš dlhý.

Obr. 4.26

Obr. 4.25

1

3-5 cm
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Štandardný poťah sedu (Obr. 4.27)

Poťah je vybavený na jednej strane suchými zipsami a to 
umožňuje plynulé vypnutie poťahu sedadla. Pre opätovné 
nastavenie popruhu neaprv opatrne zložte vozík. Potom 
vyšroubujte šrouby (1) a vytiahnite prední zátky (2) z rámu 
smerom dopredu. Poťah (3) je potom možné stiahnuť z

 
rámu. 

Uvoľnením suchého zipsu Velcro je možné urobiť opätovné 
nastavenie popruhu. Pre opätovnú inštaláciu poťahu postupujte 
opačne. Keď skončíte, uistite sa, že boli všetky šrouby riadne 
dotiahnuté (viz strana s hodnotami krútiaceho momentu).

     

     POZOR:

Aby bola zaistená bezpečnosť, musí byť neustále aspoň 50 % 
povrchu suchého zipsu Velcro v kontakte jeden s druhým.

Štandardný poťah sedu

Držiak na barle (Obr. 4.28) Toto zariadenie umožňuje 
prepravovať barle priamo na invalidnom vozíku. Je tu pútko 
so suchým (1) zipsom na upevnenie barlí a iných pomôcok.

 

    POZOR:

Nikdy sa nepokúšajte používať alebo odstraňovať barle 
alebo iné pomôcky za jazdy.

Držiak na barle

Přeed

Stolček (Obr. 4.29)

Stolček poskytuje rovný povrch pre väčšinu činností. Pred 
použitím je treba, aby stolček nastavil na šírku sedadla 
autorizovaný predajca. Počas skúšobnej jazdy musí 
užívateľ sedieť v invalidnom vozíku.  

Stolček

Obr. 4.29

Prepravné kolesá (Obr. 4.30 + Obr. 4.31)

Prepravné kolesá treba použiť vždy, keď by bol invalidný vozík 
príliš široký pri použití zadných kolies (napr. v lietadlách, 
autobusoch, atd.). Po zložení zadných kolies s použitím 
rychloupínacích os je možné okamžitěe použiť přepravné 
kolesá a pokračovať v jazde.  Prepravné kolesá sú 
namontované tak, že sú asi 3 centimetre nad zemou, keď sa 
nepoužívajú. Nie sú určené pre běžnú jazdu, prepravu alebo 
naklápanie cez prekážky (napr. obrubníky, schody, atď.).

       POZOR:

Invalidný vozík nemá pri použití prepravných kolies brzdy.

Prepravné kolesá

Obr. 4.31Obr. 4.30

Obr. 4.27

1

3
2

Obr. 4.28

1
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Pneumatiky a montáž

Vždy sa uistite, že je v  pneumatikách  udržovaný správny tlak, 
pretože to môže mať vplyv na prevádzku  invalidného  vozíka. 
Ak je tlak pneumatík  príliš nízky, bude narastať  valivý odpor, 
takže bude k

 
pohybu dopredu potrebná väčšia sila. Nízky tlak 

v
 
pneumatikách bude mať tiež negatívny vplyv na 

manévrovacie schopnosti. Pokiaľ je tlak v
 

pneumatikách príliš 
vysoký, môže pneumatika prasknúť. Správny tlak pre príslušnú 
pneumatiku je vytlačený na povrchu (na boku) pneumatiky. 
Pneumatiky je možné namontovať rovnakým postupom ako 
bežné plášte na pojazdné koleso. Pred inštaláciou novej duše 
sa musíte vždy presvedčit, že v základni ráfiku a vo vnútri 
pneumatiky nie sú cudzie telesá. Po montáži alebo oprave 
pneumatiky skontrolujte tlak. Pre Vašu bezpečnosť a ľahkú 
jazdu na vozíku je veľmi dôležité, aby bol v

 

pneumatikách 
správny tlak a aby boli pneumatiky 
v

 

dobrom stave.

5.0 Pneumatiky a montáž

Uvoľnite na každej strane rámu šrouby (1) a oddeľte rám od 
kríža. Potom odoberte kompozitové vložky (2) z ich pozície na 
koncoch kríža, otočte ich o 180° a nasaďte ich späť na konce 
kríža v
 

opačnej pozícií. Potom uvoľnite stredný šroub kríža (3) 
a šroub odstráňte. Potom odoberte a otočte kompozitové 
podložky (4) tiež o 180° a znovu ich umiestnite na krížovú 
vzperu. Teraz znovu nasaďte stredný šroub do kríža a utiahnite 
ho na 7 Nm. Nakoniec spojte rám a kríž a znovu utiahnite 
šrouby (1) na 7 Nm.

Pre nastavenie poťahu sedu uvoľnite šrouby (1), odstráňte 
zátky a stiahnite čalúnenie z

 

vodiacich líšt sedadla. Potom 
nastavte potrebnú šírku čalúnenia  pomocou suchých zipsov 
Velcro. Nakoniec nasaďte späť poťah sedu a zátky do 
vodiacich líšt sedadla a utiahnite šrouby (viz obr. 4.27)

Šírku  čalúnenia  opierky  chrbta  je možné  upraviť  pomocou 
Velcro pásikov – pásiky aj poťah majú z

 

toho dôvodu na sebe 
časti suchého zipsu Velcro.

Ako posledné, je u opierok nôh možné nastaviť šírku 
pomocou svoriek (viz kapitola opierky nôh na str. 12)

Zväčšenie šírky sedu (Obr. 4.32 / 4.33)

Ak chcete nastaviť hĺbku sedadla, uvoľnite šrouby (1) na každej 
strane kríža / vodiacich líšt. Potom posuňte vodiacu lištu 
sedadla a poťah do určenej pozície, uistite sa, že sú obe strany 
v

 
rovine a potom znovu utiahnite šrouby (1) na 5 Nm. Nakoniec 

bude možno nutné presunúť dosedy (2) do inej polohy.

Zväčšenie hĺbky sedadla (Obr. 4.34)

Obr. 4.32

1

2

Obr. 4.33

3

4

Obr. 4.34

1

2
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Invalidný vozík ťahá na jednu stranu
• Skontrolujte tlak v pneumatike
• Skontrolujte, či sa koleso ľahko otáča  

(ložiská, osa) 
• Kontrola uhla koliečok
• Skontrolujte, či majú obe kolečká dobrý kontakt so zemou

Koliečka začnú kolísať
• Kontrola uhla koliečok
• Skontrolujte, či sú všetky šrouby dotiahnuté a v  prípade potreby ich dotiahnite (viz stranu kde sú uvedené krútiace 

momenty)
• Skontrolujte, či majú obe koliečka dobrý kontakt so zemou

Invalidný vozík / trubková konštrukcia nezapadne do dosedov sedu
• Vozík je ešte nový, to znamená, že čalúnenie sedadla alebo chrbta je ešte veľmi tuhé. To sa zlepší behom ďalšej prevádzky.

Invalidný vozík sa ťažko skladá
• Poťah chrbta je príliš napnutý; patrične ho povoľte

Invalidný vozík škrípe a rachotí
• Skontrolujte, či sú všetky šrouby dotiahnuté a v  prípade potreby ich dotiahnite (viz stranu kde sú uvedené krútiace 

momenty)
• Naneste malé množstvo mazacieho tuku na miesta, kde prichádzajú vzájomne do styku pohyblivé súčasti

Invalidný vozík sa začne trepať.
• Skontrolujte správny uhol adaptéra predných koliečok
• Skontrolujte tlak v pneumatike
• Skontrolujte, či nie sú zadné kolesá rozdielne nastavené

6.0 Možné problémy

Maximálna hmotnosť užívateľa: 85 kg
Šírka sedadla: 22 – 40 cm (+/-2 cm)
Hĺbka sedu: 24 – 40 cm (+/-4 cm)
Výška prednej strany sedadla: 37 – 50 cm
Výška zadnej strany sedadla: 32 – 47 cm
Výška operadla: 22,5 – 42,5 cm
Uhol chrbtovej opierky: -3°   -15°
Celková šírka: 62 cm (31 cm sklopené)
Celková dĺžka: 93 cm
Celková výška: 92 cm
Polomer otáčania: 60 cm
Maximálny sklon kolies: 7°
Zadné koleso: 20″22″/24″
Koliečko: 4“/5“/6“
Verzia rámu: Štandardný a rozšírený
Hmotnosť invalidného vozíka: od 8,5 kg
Hmotnosť bez kolies: od 6,4 kg
Hmotnosť najtažšej súčasti: 2,1 kg
Demontovateľné súčasti: Zadné kolesá (iba na prepravu)
Farby: 32 
Crash test: Áno 

Max. hmotnosť užívateľa: 85 kg

Invalidný vozík spĺňa nasledujúce normy:
1.  Požiadavky a testy na statickú pevnosť, odolnosť proti nárazu a únavovú pevnosť (ISO 7176-8)  .  
2.  Ohňuvzdornosť čalúnených súčastí v súlade s ISO 7176-16.

7.0 Technické údaje
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8.0 Typový štítok 
Typový štítok 
Továrenský štítok je umiestnený buď na kríži alebo na 
priečnej trubke rámu a tiež na zadnej strane užívateľskej 
príručky. Na typovom štítku je vyznačený presný názov 
modelu a ďalšie technické špecifikácie. Pri objednávaní 
náhradných dielov a reklamáciách vždy uvádzajte 
nasledujúce údaje:

• Výrobné číslo
• Číslo objednávky
• Mesiac/rok

Názov výrobku/SKU číslo.

Maximálny bezpečný sklon svahu s uchytenými 
trubkami proti preklopeniu. Záleží na nastavení 
invalidného vozíka, pozícií užívateľa a jeho 
fyzických schopnostiach.

Šírka sedadla.

Hĺbka (maximum).

Maximálne zaťaženie.

CE značka

Užívateľská príručka.

 
Podrobené crash testom

Datum výroby.

Výrobné číslo.

VZOR

Youngster 3

Youngster 3
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9.0 Údržba a starostlivosť

Bezpečnostná kontrola
Ako užívateľ ste prvou osobou, ktorá zaznamená akékoľvek 
možné závady. Napriek tomu doporučujeme skontrolovať pred 
každou jazdou nasledujúce:
či je tlak v pneumatikách správny.
či brzdy fungujú správne
či sú všetky odnímateľné súčasti bezpečne upevnené (napr. 
područky, závesy stupátok, rýchloupínacie osy ...). Ak          
nájdete akékoľvek poškodenie/defekt, kontaktujte, prosím 
autorizovaný servis.
Údržba

•

 

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. 
•

 

V pravidelných intervaloch, minimálne raz za rok, kontrolujte 
opotrebenie a poškodenie všetkých pneumatík. Pri 
akýchkoľvek známkach opotrebenia alebo poškodenia 
pneumatiky vymeňte.

•

 

V pravidelných intervaloch, aspoň raz za rok, kontrolujte 
popruhy sedadla a opierky chrbta, či nedošlo k opotrebeniu a 
poškodeniu. Pri akýchkoľvek známkach opotrebenia alebo 
poškodenia tieto predmety vymeňte.

•

 

V pravidelných intervaloch, minimálne raz za rok, 
kontrolujte opotrebenie a poškodenie celého rámu a 
súčastí opierky chrbta. Pri akýchkoľvek známkach 
opotrebenia alebo poškodenia tieto predmety vymeňte.

•

 

V pravidelných intervaloch, minimálne raz za rok, 
kontrolujte opotrebenie a poškodenie všetkých bŕzd. 
Skontrolujte, či fungujú správne a či sa ľahko používajú. Pri 
akýchkoľvek známkach opotrebenia alebo poškodenia 
brzdy vymeňte.

•

 

Všetky šrouby, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné 
používanie invalidného vozíka majú poistné matice. 
Kontrolujte ich vždy po troch mesiacoch, aby bolo zaištené, 
že sú všetky šrouby bezpečné (viz kapitolu o krútiacom 
momente). Poistné samosvorné matice je možné použiť iba 
raz a po použití ich treba vymeniť. 

•

 

Tie ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné používanie 
invalidného vozíka majú poistné matice. Poistné 
samosvorné matice sa dajú použiť iba raz a po ich použití  
je treba ich vymeniť.

•

 

Používajte iba originálne diely schválené spoločnosťou 
Sunrise Medical. Nepoužívajte súčiastky iných výrobcov, ktoré 
neboli schválené spoločnosťou Sunrise Medical.

UPOZORNENIE:

Ak sú uvedené stupne krútiaceho momentu, doporučujeme 
použiť zariadenie na jeho meranie, aby ste skontrolovali, že 
ste šroub dotiahli na správny krútiaci moment.

 

Na čistenie ušpineného invalidného vozíka používajte iba 
šetrne pôsobiace čistiace prostriedky pre domácnosť. K 
čisteniu čalúnenia sedadla a pásu sedadla používajte iba 
mydlo a vodu.
V závislosti na tom ako často a ako vozík používate, 
doporučujeme, aby ste svoj invalidný vozík brali na pravidelné 
kontroly v autorizovanom servise, a to minimálne raz za rok, 
aby ste ho mali udržiavaný školeným personálom.

POZOR:

Piesok, soľ a morská voda môžu poškodiť ložiská predných a 
zadných kolies. Po vystavení týmto podmienkam svoj invalidný 
vozík starostlivo očistite a osušte.

10.0 Likvidácia / recyklácia materiálov
Pokiaľ Vám bol invalidný vozík dodaný bezplatne, je možné, 
že Vám nepatrí . Pokiaľ  invalidný  vozík už nepotrebujete , pri 
jeho  vrátení  postupujte  podľa  pokynov  organizácie , ktorá 
Vám vozík poskytla.

V nasledujúcej  kapitole  je  popis  materiálov  použitých  na 
invalidnom  vozíku  z hľadiska  likvidácie  alebo  recyklácie 
invalidného vozíka a jeho obalu.
Pre likvidáciu alebo recykláciu môžu platiť zvláštne miestne 
predpisy a je treba ich pri povoľovaní likvidácie zohľadniť. (
Môžu zahŕňať čistenie a dekontamináciu invalidného vozíka 
pred likvidáciou).

Hliník:Vidlice koliečok, kolesá, bočnice pre podvozok, 
rám područky, stupačka, rukoväte na tlačenie

Oceľ:Upevňovacie body, rýchloupínacia osa

Plasty: Rukoväte, zátky trubiek, koliečka, podnožky, 
podušky područiek a 12” koleso/pneumatika

Obal: plastové sáčky z mäkkého polyetylénu, lepenka

Čalúnenie:  
Polyesterová tkanina s vrstvou PVC a ľahčenou 
penou s protipožiarnou úpravou.
Likvidáciu či recykláciu je treba robiť prostredníctvom 
autorizovaného zástupcu či na autorizovanom mieste na 
likvidáciu. Alternatívne môžete invalidný vozík vrátiť na 
likvidáciu predajcovi.

Hygiena pri opakovanom použití iným užívateľom
Pokiaľ má byť invalidný vozík používaný opakovane, je treba 
ho starostlivo pripraviť, očistiť a ošetriť dezinfekčným 
prostriedkom v spreji na všetkých plochách, ktoré by mohli 
prísť do styku s užívateľom.
Pokiaľ to potrebujete urobiť rýchlo, použite tekutý, alkoholový 
dezinfekčný  prostriedok  vhodný pre zdravotnícke  prostriedky 
a zariadenia.
Venujte pozornosť pokynom výrobcu dezinfekčného 
prostriedku, ktorý používate.
Všeobecne sa nedá zaistiť bezpečná dezinfekcia vo švoch. 
Preto Vám doporučujeme riadne zlikvidovať poťahy sedadla 
a operadla v prípade mikrobiálnej kontaminácie aktivnymi 
činidlami podľa § 6 zákona na ochranu proti infekcií.
Skladovanie:
Invalidný vozík je treba vždy uskladňovať na suchom mieste.
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11.0 Záruka

ZÁRUKA

TÁTO ZÁRUKA NIJAK NEOBMEDZUJE VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Sunrise Medical*poskytuje záruku, ako je to uvedené v záručných podmienkach na invalidné vozíky svojim 
zákazníkom, pokrývajúce nasledujúce položky 

Záručné podmienky

1. Ak potrebujete niektoré súčiastky invalidného vozíka opraviť alebo vymeniť z dôvodyu chyby pri výrobe a/alebo chyby 
materiálu počas 24 mesiacov alebo rám a krížovú vzperu počas 5 rokov po dodaní zákazníkovi, budú dotknuté časti 
zdarma opravené alebo vymenené. (Na batérie sa poskytuje záruka na obdobie 12 mesiacov s  podmienkou 
dodržiavania plánu správnej starostlivosti o batérie)

2.
 

Pre uplatnenie záruky sa, prosím, obráťte na zákaznicke centrum spoločnosti Sunrise Medical s presnými 
informáciami o povahe problémov. Ak budete invalidný vozík používať mimo oblasť použitia popísanú pracovníkom 
zákazníckeho servisu, opravy alebo výmeny budú urobené iným sprostredkovateľom, než ktorého navrhol výrobca, 
musí 
byť invalidný vozík opravený určeným pracovníkom zákazníckeho servisu spoločnosti Sunrise Medical               
(obchodný zástupca).

3. Na časti, ktoré boli opravené alebo vymenené v rámci rozsahu záruky, poskytujeme záruku v súlade s 
podmienkami tejto záruky pre zostávajúce obdobie záruky invalidného vozíka v súlade s bodom 1).

4.
 

 Na originálne náhradné diely, nainštalované na náklady zákazníka, sa poskytuje záruka v
 

dĺžke trvania 12 
mesiacov (od montáže), v

 
súlade s

 
týmito záručnými podmienkami.

5.
 

Spotrebné diely, ako sú podušky, pneumatiky, vnútorné trubky a podobné časti sú zo záruky vyňaté okrem 
prípadov, kedy k predčasnému opotrebeniu čsati dôjde priamym dôsledkom chyby vo výrobe.

6.
 

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

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

b)

 

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

c)

 

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

d)

 

Na invalidnom vozíku alebo jeho časti boli urobené zmeny/úpravy, ktoré sa líšia od požiadaviek výrobcu.

e)

 

Opravy boli urobené pred tým, než bol o okolnostiach informovaný zákaznicky servis.

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

zakúpený * To znamená, prevádzku spoločnosti Sunrise Medical, v ktorej bol výrobok zakúpený.
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