UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Hliníkový invalidní vozík
Kód výrobku: TGR-R WA 6700
1. Provedení
Vozík má lehký hliníkový rám. Je vybaven měkkým odnímatelným opěradlem a
sedadlem vyrobeným z materiálu, který zajišťuje dokonalou cirkulaci vzduchu.
Nastavitelné područky jsou vyrobeny v profilované verzi se silně zkosenou hranou.
Vozík má funkci rychlé demontáže kol, seřízení těžiště na předních kolech, brzdy pro
doprovod, dělené opěradlo pro lepší přepravu. Vozík má zadní gumová plná kola 24"
a přední plná kola o průměru 8". Balení obsahuje: rám vozíku, čalounění (sedadlo a
opěradlo), levou a pravou podnožku, bezpečnostní popruh, pás pro uživatele, sadu
klíčů.
Součásti vozíku:
a. Rukojeti
b. Brzda pro doprovod
c. Pojistka dělení opěradla
d. Područka
e. Nastavení područky
f.
Parkovací brzda
g. Hnací obruč
h. Rychlospojka
i.
Páčka podnožky
j.
Nastavení těžiště
k. Kola proti převrácení

2. Použití
Hliníkový invalidní vozík je pomocné zařízení pro osoby, které mají problémy se
samostatným pohybem a pro osoby se zdravotním postižením a omezením
pohyblivosti. Je poháněn sílou svalů rukou uživatele nebo tlačením doprovodnou
osobou. Může se používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
3. Montáž
Krok 1. Rozložení vozíku
Vozík postavte na rovný povrch. Rozložte jej pomocí područek. Pak zatlačte na okraj
sedadla vpředu a vzadu tak, aby všechny části vozíku do sebe zapadly.
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Krok 2. Opěradlo a sedadlo
Opěradlo zvedněte nahoru a zajistěte pojistkou umístěnou pod rukojeťmi pro
doprovod. Pak natáhněte čalounění opěradla a sedadla a spodní část opěradla
připevněte suchým zipem pod sedadlo.
Krok 3. Podnožky
Nejprve namontujte plastový držák podnožek na vnější stranu rámu vozíku, pak
zasuňte upevňovací prvek podnožek do otvoru v přední části rámu a otočte podnožku
dovnitř, dokud se nezajistí. Chcete-li vyklopit podnožku do strany, zvedněte páčku
podnožky nahoru.
Krok 4. Područky
Područky jsou výškově nastavitelné pomocí kolíku umístěného na vnější straně
područky.
Krok 4. Seřízení výšky podnožky
Seřiďte postupně pravou a levou podnožku odšroubováním imbusového šroubu na
trubce podnožky pomocí klíče. Nechte dostatečnou vzdálenost mezi stupačkami
podnožek a zemí, protože příliš nízká poloha stupaček může způsobit potíže při jízdě s
vozíkem přes překážky, jako je obrubník. Podnožky seřiďte tak, aby úhel mezi trupem
a stehny byl asi 90 ° (uživatel tak bude mít optimální polohu k sezení).
Krok 5. Bezpečnostní popruh
Bezpečnostní popruh připevněte v horní části podnožek. Tento popruh má chránit
nohy uživatele proti sklouznutí ze stupaček pod vozík při jízdě.
OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU
Vozík můžete opět složit pro snazší přepravu nebo uschování. Před složením rámu
vozíku sklopte stupačky kolmo k povrchu, odepněte suchý zip opěradla umístěný pod
sedadlem a pak pomocí rukojetí zvedněte sedadlo nahoru, dokud se rám vozíku
nesklopí. Chcete-li složit opěradlo, stiskněte pojistku umístěnou pod rukojeťmi na
zadní straně opěradla vozíku a zatlačte opěradlo dolů.
FUNKCE PARKOVACÍCH BRZD

Chcete-li kola zajistit, posuňte brzdovou páčku dopředu, dokud není kolo
zcela zablokované (zvlášť pro levé a pravé kolo). Pamatujte, že parkovací
brzda se používá k zablokování kol pouze při stání.
FUNKCE DĚLENÉHO OPĚRADLA

Chcete-li sklopit opěradlo, stiskněte současně pojistky umístěné pod
rukojeťmi na zadní straně opěradla vozíku a zatlačte opěradlo dolů.
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FUNKCE POMOCNÝCH BRZD (PRO DOPROVOD)

Brzdové páčky jsou umístěny za opěradlem, u pravé a levé rukojeti vozíku, a
jsou spojeny lankem s páčkou ruční brzdy u kol.

Chcete-li zabrzdit, uchopte brzdovou páčku a stlačte ji, pro uvolnění pusťte.
Tuto činnost provádějte plynule s vhodně zvolenou silou.

Brzdy mají parkovací zámek. Uchopte brzdovou páčku, stiskněte ji a zatáhněte
za zajišťovací prvek (umístěný u brzdové páčky).
SEŘÍZENÍ PARKOVACÍCH BRZD
Správné zablokování parkovací brzdy závisí na jejím seřízení a nastavení. Brzda musí
být seřízena tak, aby brzdová čelist jistě blokovala kolo a aby páčka nekladla nadměrný
odpor.

V případě nadměrného odporu lehce vysuňte dřík brzdy směrem dopředu
odšroubováním zajišťovacího šroubu na druhé straně brzdy (z vnější strany
vozíku) a nastavte do polohy, aby brzda snadno a bez odporu blokovala kolo.

Pokud se brzdová čelist nedotýká celá kola a dostatečně ji neblokuje,
postupujte výše uvedeným způsobem, posuňte dřík brzdy v opačném směru.
ČINNOSTI PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM
Krok 1. Kontrola stavu vozíku
Zkontrolujte funkčnost brzd, stav konstrukce a pneumatik. Věnujte také pozornost
řádnému namontování prvků a jejich správnému seřízení.
Pozor! Nepoužívejte vozík, pokud bude mít jakékoli závady nebo nebude kompletní.
Krok 2. Zatažení parkovací brzdy
Před nasednutím a sesednutím z vozíku zatáhněte parkovací brzdu.
Krok 3. Nastavení podnožek
V okamžiku nasedání na vozík a sesedání z něj musí být stupačky nastaveny svisle.
Stupačky nepoužívejte k podepření při nasedání a sesedání vzhledem k riziku
naklonění vozíku a pádu.
Pozor! Nestávejte na stupačky, protože se mohou poškodit.
Krok 4. Nastavení kol
Přední kola by měla směřovat ve směru jízdy.
Krok 5. Nasednutí na vozík
Vozík umístěte co nejblíže k místu přesednutí tak, aby se dotýkal postele nebo jiného
používaného sedadla zadním kolem a přední části rámu. Pokud uživatel nemůže sám
přesednout, přeneste jej na vozík.
Krok 6. Rozložení podnožek
Když je uživatel již na vozíku, rozložte stupačky rovnoběžně se zemí tak, aby uživatel
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při používání vozíku měl nohy na stupačkách.
Krok 7. Vhodná poloha uživatele
Uživatel by měl sedět ve vzpřímené poloze s koleny ohnutými v úhlu 90 °.
Vozík je připraven k použití.
4.

Technická specifikace
Celková šířka

67 cm

Vnitřní šířka

46 cm

Celková hloubka

106 cm

Výška sedadla od země

50 cm

Celková výška

91 cm

Rozměry sedadla

45 x 41 cm

Hmotnost

13,7 kg

Max. zatížení

115 kg

Šířka po složení

34 cm

Barva rámu

červený

5. Poznámky a doporučení
Timago International Group neodpovídá za nesprávné pohybování se na vozíku,
nedodržování zásad bezpečnosti a za používání v rozporu s určením.
5. Údržba
Pravidelně provádějte údržbu součástí vozíku:

Čalounění a polštář čistěte studenou nebo teplou vodou a vlhkým (nikoli
mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Úpornější skvrny čistěte
houbou. Při údržbě čalounění dávejte pozor, abyste jej příliš nenamáčeli.
Sušte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Plastové díly čistěte vlhkým hadříkem, eventuálně čisticím prostředkem na
plast. Při tom postupujte podle návodu výrobce a zásad bezpečnosti při
používání čisticích prostředků.
6. Informace o záruce
Na všechny výrobky distribuované naší firmou se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou
popsány v záručním listu, který jste obdrželi při nákupu. Chtěli bychom také upozornit
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na to, že pro záruční nároky je třeba uschovat doklad o nákupu (paragon nebo faktura).
7.

Označení
Referenční číslo

Výrobce

Číslo série

Datum výroby

Sériové číslo

Zdravotnický prostředek

Poznámka

Seznamte se s pokyny

Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na
zdravotnické prostředky.
Celá nabídka je pro vás dostupná u naších distributorů. Více se můžete dozvědět na
www.timago.com.
Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!
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