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Údržba

Vaše chodítko vyžaduje minimální údržbu, ale je vhodné jej pravidelně kontrolovat, abyste jej
mohli roky bezporuchově používat.
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2.1

Intervaly údržby
POZOR

Riziko zranění a poškození

Opravy a výměny smějí provádět pouze vyškolené osoby. Přitom je třeba používat pouze
originální náhradní díly společnosti Vermeiren.
Servisní intervaly závisejí na intenzitě a frekvenci používání. Požádejte svého prodejce o
společnou dohodu na rozvrhu kontrol/údržby/oprav.
Před každým použitím
Zkontrolujte následující:
• Všechny součástky: přítomné a nepoškozené či opotřebené.
• Všechny součástky: čisté, viz § Error! Reference source not found..
• Kola, držadla, sedadlo, opěradlo (případná): dobré zajištění.
• Stav kol, viz § Error! Reference source not found..
• Stav brzd: fungují správně.
• Stav součástí rámu: žádná deformace, nestabilita, zeslabení nebo uvolněné spoje.
• Sedadlo (případná): bez nadměrného opotřebení (např. promáčknutá místa, poškození
nebo roztržení).
Pro případné opravy či výměny částí se obraťte na svého odborného prodejce.
Ročně nebo častěji
Toto chodítko nechte u odborného prodejce ke kontrole a provedení servisu alespoň jednou ročně
nebo častěji (viz §Error! Reference source not found.). Minimální četnost údržby závisí na
používání, a proto by měla být společně dohodnuta s vaším odborným prodejcem.

2.2

Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování chodítka postupujte podle následujících instrukcí:
• Skladujte v suchém prostředí, aby se zabránilo růstu plísní nebo poškození čalounění
(teplota mezi +5 ° C a +41 ° C, vlhkost mezi 30% a 70%).
• Proveďte dostatečné zakrytí či zabalení, abyste chránili chodítko před korozí a cizími látkami
(jako jsou slaná voda, mořský vzduch, písek a prach).
• Všechny odstraněné části skladujte společně na jednom místě (nebo je v případě potřeby
označte), aby se při opětovné montáži zabránilo smíchání s jinými výrobky.
• Komponenty musí být skladovány, aniž by byly vystaveny zatížení: chodítko nevyvstavujte
přílišnému tlaku, nezavěšujte na něj předměty...
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Čištění

NL

2.3.1 Kola
Správná funkce brzd závisí na stavu pneumatik, který se může měnit kvůli opotřebení a
znečištění (voda, olej, bláto atd.).
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Udržujte kola bez drátů, vlasů, písku a vláken.
2.3.2 Sedadlo
•
•
•
•
•

Vyčistěte sedák hadříkem navlhčeným v teplé vodě. Ujistěte se, že sedák nenamáčíte.
K odstranění odolných nečistot použijte jemný čisticí prostředek.
Skvrny můžete odstranit pomocí houbičky nebo měkkého kartáče.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jako jsou rozpouštědla, ani tvrdé kartáče a ostré
předměty.
Nikdy nečistěte párou a / nebo tlakem.

2.3.3 Plastové části
Plastové části vašeho chodítka čistěte komerčními čističi plastů. Dodržujte prosím specifické
informace o produktu. Používejte pouze měkký kartáč nebo houbu. Příkladem plastových dílů
jsou držadla, kola, ... .
2.3.4 Rám
Vysoká kvalita povrchu zaručuje optimální ochranu proti korozi. Pokud je vrchní vrstva poškozena
poškrábáním nebo jiným způsobem, požádejte svého odborného prodejce o opravu zasaženého
povrchu.
Při čištění používejte pouze teplou vodu, běžné domácí čisticí prostředky a měkké kartáče nebo
hadříky. Zajistěte, aby se do vnitřní části trubek nedostala voda.

2.4

Kontrola

Všechny následující kontroly musí provádět a dokumentovat oprávněné osoby:
• Zkontrolujte části rámu a zavěšené trubky, zda nejsou zdeformované, prasklé nebo nemají
narušené funkce.
• Vizuálně zkontrolujte poškození laku (nebezpečí koroze).
• Zkontrolujte funkčnost kol (volný chod, vodorovné naklánění, vůle na nápravu, stav ráfků
atd.).
• Zkontrolujte pevnost a usazení všech šroubů.
• Zkontrolujte množství oleje na kovových kloubech pohyblivých částí.
• Zkontrolujte stav a bezpečnost náprav řídících kol.
• Vizuálně zkontrolujte, zda žádné plastové díly nejsou prasklé.
• Zkontrolujte funkčnost zádové opěrky a sedáku (zamykání, zatížení, deformace, opotřebení
způsobené zátěží).
• Zkontrolujte funkčnost všech seřizovacích mechanismů, pák a seřizovacích šroubů.
• Zkontrolujte funkčnost jiných odnímatelných částí (například: montáž zádové opěrky, koše
atd.).
• Otestujte funkčnost kabelů (zalomení, průnik cizích dílů), pák a seřizovačů.
• Kompletní dodání, návod k použití?
Servis musí být z plánu údržby odhlášen, pokud bylo zkontrolováno minimum všech výše
uvedených aspektů.
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Dezinfekce
POZOR
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•
•

Riziko poškození

Dezinfekci mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Poraďte se se svým prodejcem.
Měli byste nosit vhodný ochranný oděv, protože dezinfekční prostředky by mohly dráždit vaši
pokožku. Za tímto účelem byste také měli vzít na vědomí informace o produktech k tomu
používaných.

Všechny části chodítka mohou být ošetřeny běžným domácím dezinfekčním prostředkem.
Všechny kroky k dezinfekci rehabilitační pomůcky, jejích součástí nebo jiných částí příslušenství
se zaznamenají do registračního formuláře obsahujícího alespoň tyto informace:
Datum dezinfekce

Důvod

Specifikace

Látka a koncentrace

Podpis

Tabulka 1: Příklad dezinfekční knihy
Použité zkratky:
V = Podezření na infekci

IF = Infekční případ

W = Opakování

I = Inspekce

Pokud máte dotazy týkající se dezinfekce, obraťte se na svého odborného prodejce. Rád vám
pomůže.

2.6

Opětovné použití

Před každým opětovným použitím nechte chodítko dezinfikovat, zkontrolovat a opravit podle
pokynů v této příručce.

2.7

Konec používání

Po skončení životnosti musí být invalidní vozík zlikvidován podle místní legislativy pro životní
prostředí. Nejlepším způsobem likvidace je rozebrání invalidního vozíku pro usnadnění přepravy
recyklovatelných součástí.
Obraťte se na místní likvidační středisko nebo produkt vraťte odbornému prodejci. Bude jej moci
poslat zpět výrobci, který ho řádně zlikviduje a recykluje.
Obalové materiály lze odevzdat do sběrných nebo recyklačních center nebo k vašemu
specializovanému prodejci.
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Pokyny pro specializovaného prodejce
Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého
prodaného produktu.
Verze: A, 2020-01

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.
Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm
nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování,
duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.
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