
Návod k použití odlehčeného invalidního vozíku 
MODEL Eclips, Eclips+, Eclips X4, Eclips X5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Než uživatel přistoupí k použití výrobku, je povinen se seznámit s celým obsahem 
návodu. Tento návod má posloužit k řádnému používání výrobku.  
Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, prodlouží 
životnost a vzhled výrobku a umožní jeho bezpečné používání.   
Vyhrazujeme si právo na zavedení změn a vylepšení každého z produktů, uvedených  v 
tomto návodu, bez předchozího vyrozumění. 
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Informace pro odvětvového dealera: 
 
Tento Návod na obsluhu je nedílnou součástí výrobku a musí být přiložen ke každému 
prodanému exempláři invalidního vozíku.  
Všechna práva vyhrazena včetně překladu.  
Žádná část tohoto návodu nesmí být jakýmkoliv způsobem kopírována (tisk, fotokopie, 
mikrofilm, nebo jiná forma) bez písemného souhlasu vydavatel, ani upravován, kopírován 
nebo distribuován elektronickou cestou.  
 Vermeiren Polska 
 
 
 
 
Technické údaje 
 
Délka vozíku  (bez stupaček)   82 cm 
Délka vozíku (se stupačkami)   98 cm 
Celková výška (se zádovou opěrou)   93-110 cm (standardně 102 cm) 
Šířka sedu      39cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm, 55cm 
Celková šířka (v závislosti na šíři sedu.)  59cm, 62cm, 68cm, 75cm atd. 
Hloubka sedu      42cm, 44cm, 46cm 
Výška sedu      42cm – 53cm ( standardowo 51 cm) 
Výška zádové opěry     39cm – 46cm (standardně 43cm) 
Výška opěry lokte (od sedačky)   22cm 
Výško opěry lokte (od podlahy)   73cm (při výšce sedu 51cm) 
Maximální odchylka     +/- 1,5 cm 
Váha vozíku (+ stupačky a područky)  14,8 kg 
Maximální zatížení     130 kg 
Tlak v předních kolech    2,5 baru 
Tlak v zadních kolech    3,8 bar 
Maximální parametr stoupání   10,5 % / 6° 
Maximální výška překážky    6 cm 
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Všeobecná upozornění 
 
 S odlehčeným vozíkem Eclips jste získali vozík, který byl vyvinut zcela pro vaše 
invalidní pohodlí. Model “Eclips” slouží výhradně pro osoby neschopné chůze a se 
znesnadněnou chůzí k invalidnímu použití při samostatné dopravě a dopravě s cizí pomocí ve 
vnitřních a vnějších prostorách, vozík vám umožňuje individuální možnosti nastavení, které 
budou následně objasněny. Přečtěte si proto prosím pečlivě návod k  oužití, abyste se na svůj 
vozík mohli spolehnout. 
 
Oblast použití 
 
 Mnohotvárnost výbavových variant příslušenství stejně jako modulární způsob stavby, 
dovolují použití při neschopnosti chůze / znesnadněné chůze z důvodu: 
• Ochrnutí 
• Ztráty končetin (amputace nohy) 
• Defektu (vady) deformace končetin 
• Kloubních vad 
• Onemocnění jako srdeční a oběhová selhání, poruchy rovnováhy nebo kachexie stejně tak 

geriatrie 
 
Při individuálním zaopatřování je třeba si všímat: 
• Tělesné velikosti a váhy (max. přítěž 130 kg) 
• Psychického a fyzického stavu 
• Bytových podmínek a  
• (okolí) prostředí 
 
Záruka pak může být převzata pouze tehdy, je-li produkt používán za těchto daných 
podmínek a ke vhodným účelům. 
 
 
 
Rozsah dodávky 
• invalidní vozík včetně flektivního potahu opěradla / sedadla, hnacích kol, řidítek 
• opěra chodidel 
• loketní opěry 
• návod k použití 
• nářadí (imbusový klíč) 
 
 
 

Základy obsluhy 
 
 Odlehčený invalidní vozík je dodáván kompletně sestaven. Nasadit je třeba pouze 
opěry chodidel nebo další příslušenství (viz. popis). 
 
 
Vaši dodavatelé vám dodají vozík kompletně sestavený a budou vás informovat o 
jednotlivých elementech obsluhy a jejich využití. Pro vaši vlastní jistotu vám však ještě 
jednou detailně objasníme jednotlivé prvky obsluhy. 
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Posunovací rukojeti 
 

 Trubka posunovací rukojeti (1) je upevněna 
v opěradlovém rámu. Uvolněte všechny upevňovací šrouby 
(3), i ty, které jsou určeny k zavěšení loketních opěr. 
Nyní posuňte tyčku posunovací rukojeti do požadované 
výšky a opět zajistěte všemi upevňovacími šrouby (3). 
Dbejte, aby byla tyčka posunovací rukojeti (1) na obou 
stranách stejně připevněna a aby byly všechny upevňovací 
šrouby pevně utaženy. 
 
 S nastavením výšky posunovací rukojeti, která by 
pro vás byla ideální, se prosím obraťte na vašeho 
dodavatele. Rád vám pomůže.  
 
  
 
 
 
 

 
 
Sedadlo lze nastavit do tří poloh. Pro nastavení 
prosím uvolněte upevňovací šrouby (3) a 
posuňte rám opěradla z přední konstrukce do 
požadované pozice (K 41, K 43, K 46cm). Poté 
znovu zajistěte všechny upevňovací šrouby (3). 
Dávejte prosím pozor, aby byly všechny šrouby 
pevně zajištěny a  aby byla hloubky sedadla na 
obou stranách nastavena stejně. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Při výměně potahu sedadla odstraňte upevňovací 
šrouby na předním rámu sedadlové tyče. Vytáhněte 
zástrčku. Nyní lze sedadlo odstranit lehkým tahem 
směrem dopředu. Při zavěšování sedadla postupujte 
obráceně. 
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Opěradlo 
 

 Abyste přestavili výšku opěradla, můžete 
nastavit do výšky celou opěradlovou tyč (viz 
kapitola “Posunovací rukojeti”). 
K nastavení potahu opěradla do výšky uvolněte 
zádržné šrouby za sedadlovou tyčí. Nyní můžete 
potah posunout nahoru. V opěradlové tyči je se 
vzdáleností 2 cm děrování, do něhož je možné 
zádržné šrouby opět zašroubovat. Dbejte, aby byly 
všechny šrouby před použitím vozíku pevně 
utaženy. 
 
Nastavení výše opěradla může provádět pouze 
dodavatel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptér řidítek 
 
 Výši sedadla lze nastavit v rozsahu přední nápravy. Při nastavování pouze adaptéru 
řidítek lze nastavit i sklon sedadla. 
 
 

 
Přestavení výšky sedadla /sklonu (obr. 1) 
Na spodním konci předního rámu (2) je 
upevněn adaptér vidlic. Po uložení 
upevňovacích šroubů můžete nastavit 
adaptér do výše. Nyní opět zajistěte 
upevňovací šrouby. Tyto jsou drženy 
speciálními výstředními šrouby (4). 
 
Dbejte prosím, aby bylo nastavení 
výstředních šroubů u obou adaptérů 
předních kol stejné a aby byly všechny 
upevňovací šrouby před použitím vozíku 
pevně utaženy. 
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Adaptér nápravy hnacích kol 
 
Zadní kola lze namontovat proměnlivým blokem do různých výšek tak, že lze nastavit i různé 
polohy (hloubky) sedadla. Dále může být nastaven zpětný přesun osy pro zajištění proti 
převržení. 
 

Nastavení výše sedadla (obr. 1) 
Na spodním rámu opěradla jsou v adaptéru os 
připevněna hnací kola. Uvolněte upevňovací 
šroub (3). Posuňte adaptér os nahoru nebo dolů 
do požadované výše a zajistěte poté opět 
upevňovacími šrouby (3). 
Dbejte, aby byly upevňovací šrouby před 
použitím vozíku pevně zajištěny. 
 
POZOR: Přestavením hnacích kol se změní 
jejich postavení: Nebezpečí převrhnutí! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zpětné přemístění osy (ca 6 cm) (obr. 2) 

 
Na spodním rámu opěradla (2) jsou upevněny 
v adaptéru osy (1) hnací kola. Uvolněte 
upevňovací šrouby (3). Otočte adaptérem os (1) 
směrem dozadu tak, aby upevnění osy za rámem 
opěredla leželo. Nyní zajistěte adaptér osy (1) 
upevňovacími šrouby (3). Dbejte, aby byly 
upevňovací šrouby před použitím vozíku pevně 
zajištěny. 
POZOR: Ruční brzdy musí být seřízeny. 
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Opěra nohou 
 
 Abyste opěru zavěsili, umístěte ji bočně ke 
svorníku (1) do upevňovací tyče rámu (2). Nyní 
otočte pomalu opěry nohou dovnitř tak, aby se blok 
aretace posunul nad závěsový blok. Vybavovací 
páka se automaticky zasune, když dosáhne 
konečné pozice. Pokud by se nezasunula, potlačte 
ji lehce ve směru rámové tyče. 
Abyste odjistili opěru nohou, potlačte vybavovací 
páku lehce dolů a otočte směrem ven nebo dovnitř. 
POZOR: Dbejte, aby byly opěry před použitím 
bezpečně zasunuty. 
 
 
 
 

 
 
 
Nastavení úložných desek 
 

Úložné desky je možné nastavit do různých hloubek. 
Uvolněte šrouby na základové desce. Nyní lze desky 
posunout ca 3 cm dozadu nebo dopředu. Poté desky 
opět zajistěte upevňovacími šrouby. Podle kombinace 
řidítek a nastavení adaptéru řidítek není možné 
základovou desku přestavit dozadu, jinak překáží 
řidítku. 
 
 
Délka spodního ramene 
Abyste upravili délku opěr nohou, odstraňte 
zajišťovací šrouby (7) na vaší opěře, protáhněte 
vnitřní tyčku (8) do požadované pozice a opět zajistěte 

upevňovacími šrouby (7). Dbejte, aby byly před použitím všechny zajišťovací šrouby pevně 
utaženy. 
Se správným nastavením opěr nohou se prosím obraťte na vašeho dodavatele. Rád vám bude 
nápomocen a poradí vám ohledně dalších opěrných variant. 
Dbejte, aby byly nožní opěry použitím vozíku pevně zajištěny. 
POZOR: Při přepravě vozíku jej neuchopujte za opěry, nýbrž pouze za pevné části rámu (viz 
též kapitola “Pro vaše bezpečí”). 
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Loketní opěry 
 
 Jen zřídka lze loketní opěry odklápět dozadu nebo úplně odstranit. K zajištění opěr 
slouží aretace (2) připevněná na tyčce rámu (1) (obr. 1). 
 
Odstranění loketních opěr  (obr. 1/obr. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Potlačte ovládací páku (1) aretace loketní 
opěry (2). Vysuňte opěru směrem nahoru, 
nebo ji odklopte směrem dozadu. 
Při zavěšování postupujte opačně, přičemž 
dbejte, aby byl nejprve zavěšen zadní klínek 
loketní opěry a teprve poté zapuštěn přední 
klínek v aretaci opěry. V případě, že se 
ovládací páka po zasunutí loketní opěry 
nezadrží sama, zajistěte ji ručně. 
Při zavěšování opěry dávejte prosím pozor, 
aby byl za opěradlovou tyčkou vodící a 
zápustkový držák pro zajištění boční stability 

loketních opěradel. Zpětné držení se nachází na zadní tyčce opěradla. Je-li opěra vytočena, 
nemůže zadržovat. 
 
Dbejte, aby byly loketní opěry před použitím vozíku pevně aretovány. 
POZOR: Při přepravě vozíku jej nikdy neuchopujte za loketní opěry, nýbrž pouze za pevné 
části rámu (viz též kapitola “Pro vaše bezpečí”). 
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Ruční brzdy 
 
 Vozík je vybaven ručními brzdami na každém hnacím kole. Ty musí být nastaveny na 
právě používané pneumatiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vzdušnou pneumatiku nebo 
• pneumatiku odolnou proti propíchnutí (PU – plnopryžová) 
• Ruční brzda / vzdušné pneumatiky 
Ruční brzda může fungovat pouze tehdy, když jsou pneumatiky při jejím použití dostatečně 
naplněny (viz oddíl “Technické údaje”). 
 
� Dávejte pozor, aby tlak v pneumatice vždy odpovídal slovům uvedeným v kapitole 

“Technické údaje”, jinak se brzdící účinek brzd zmenší nebo úplně zmizí. 
� Dávejte pozor, aby nebyly pevné brzdy užity k zabrždění během jízdy. Plní pouze tu 

funkci, že poté, co se vozík bude nacházet v pevné pozici, bude zatáhnutím těchto brzd 
zajištěn proti ujíždění.. Pokud byste během jízdy zabrzdili, mohlo by dojít ke zranění a 
nebo škodám. 

 
Pokud by brzdy ztratily svou funkčnost opotřebením a nebo poškozením pláště a duší, pak 
vám radíme, obrátit se na svého dodavatele, aby mohly být obnoveny. Dodavatel to provede 
prostřednictvím vhodného vybavení a požitím svých znalostí. 
 
� Použitím nejednotného nářadí nebo neodbornou manipulací může dojít k poškození a 

nebo ztrátě funkčnosti. 
 
V případě, že byste chtěli brzdy nastavit sami, použijte vhodný klíč (s vnitřním šestihranem). 
Uvolněte 2 šrouby, jimiž je zajištěno zavěšení brzd na přípojnici. Posuňte nyní celou brzdu do 
vámi požadované pozice a oba předtím uvolněné šrouby opět pevně utáhněte. Vyzkoušejte, 
zda se dostaví požadovaný brzdící účinek. 
 
� Neodborné nastavení brzd se děje na vlastní nebezpečí. Výrobce za ně neručí. 
� Nechte své brzdy nastavit dodavatelem, neboť ten je vyškolen na našich produktech a dbá 

všech bezpečnostních předpisů. 
 
• Ruční brzda / PU – pneumatiky (plnopryžové) 
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Při použití PU – plnopryžových pneumatik může brzda fungovat pouze tehdy, když je odstup 
mezi brzdnou pryží a pláštěm nastaven tak, že se kola po manipulaci brzdou již nehýbou. 
Nechte si brzdné desky nastavit na montovací lištu vhodným nářadím (Nechte tyto práce 
z bezpečnostních důvodů provádět vašeho dodavatele). 
 
� Dávejte pozor, aby nebyly brzdy používány k brždění během jízdy. Plní pouze tu funkci, 

aby byl vozík, až bude ve stabilní pozici zajištěn zatáhnutím brzdy před ujížděním. Pokud 
byste byli nuceni brzdit během jízdy, může dojít ke zranění. 

 
Nebudete-li spokojen s brzdným účinkem vašeho vozíku, obraťte se neodkladně na vašeho 
dodavatele, který pro vás provede nastavení brzd. 
 
� Pokud by se vaše kola ušpinila vodou, olejem nebo jinými nečistotami, brzdný účinek 

ručních brzd se zhorší. Před každým použitím vozíku zkontrolujte stav kol. 
� Pokud by brzdy ztratily svou funkci opotřebením a nebo poškozením pláště / duší, obraťte 

se prosím na vašeho dodavatele, neboť k výměně PU plášťů se používá speciálního stroje. 
Výměnu PU plášť§ nemůže provádět maloobchodník. 

 
Pneumatiky 
 
 Odlehčený invalidní vozík lze dodávat v různých kombinacích kol. Standardně 
normalizovaný rozměr je vydáván s hnacími koly 24”x 1 3/8 a řidítky 8” x 1 1/4. S jinými 
kombinacemi se obraťte na svého dodavatele, který vám rád poradí, kterou kombinaci lze pro 
vaše potřeby doporučit. 
 
� Dbejte, aby byla kola vždy dostatečně naplněna vzduchem, neboť to má vliv na jízdní 

vlastnosti (viz kapitola “Technické údaje”). 
� Za kola, která nepochází od výrobce, nepřebíráme žádnou garanci. 
 
Výměna pneumatik 
 
 V případě, že byste chtěli vyměnit váš plášť nebo duše, dbejte následujících 
upozornění: 
 
Poté, co vypustíte zbylý vzduch z duše, použijte prosím montážní páku na pneumatiky, abyste 
pneumatiku oddělali. Zaveďte ji mezi pneumatiku a ráfek, poté pomalu a opatrně tlačte 
montážní páku dolů. Tím se pneumatika vytáhne nad okraj ráfku. Když poté budete 
pohybovat pákou podél ráfku, pneumatika z ráfku vyskočí. Nyní se pneumatika a poté se 
lehce oddálí duše od ráfku. 
 
� Předtím, než dojde k oddálení, musí všechen vzduch z pneumatiky uniknout. 
� Neodbornou manipulací mohou na ráfku vzniknout škody. Nechte tuto činnost provádět 

přednostně dodavatele. 
 
 
Před montáží nové duše, byste měli dbát následujících věcí: 
 
Prohlédněte a eventuálně řádně vyčistěte lůžko ráfku a vnitřní stěnu pláště. Vyzkoušejte stav 
lůžka ráfku, zejména na ventilovém otvoru. 
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Používejte prosím pouze originální náhradní díly. Garanci nelze převzít za poškození 
vyvolané neoriginálními náhradními díly. Spojte se se svým dodavatelem. 
 
 
MONTÁŽ 
 
 Přetáhněte ochrannou vložku ráfku přes ventil duše a pak ji zastrčte dovnitř ráfku. 
Nyní lze vložku bez námahy vytáhnout. Vyzkoušejte, zda jsou všechny konce paprsků v kole 
překryty (při použití plastických ráfků se žádná ochranná vložka nevkládá). 
Nyní vezměte kryt a zatlačte jej za ventilkem počínaje přes záhyb ráfku. Poté lehce 
napumpujte duši, dokud nebude mít zaoblený tvar a vložte do pneumatiky. 
Až bude duše umístěna kolem dokola v pneumatice bez záhybů (tvoří-li záhyby: upusťte 
trochu vzduchu), lze horní hranu pneumatiky, lehce oběma rukama, ventilem počínaje, nasadit 
na ventil. 
Vyzkoušejte dokola z obou stran, zda není duše mezi ráfkem a patkou pneumatiky sevřená. 
Posuňte ventil lehce nazpět a poté jej opět vytáhněte, abyste dosáhli vhodné pozice 
pneumatiky v oblasti ventilu. Abyste správně napumpovali kolo, naplňte je takovým 
množstvím vzduchu, aby se pneumatika ještě dala stlačit palcem. Má-li kontrolní linie na 
obou stranách pneumatiky k záhybu ráfku stejný odstup, je pneumatika posazena centricky. 
Pokud tomu tak není, znova vypusťte vzduch a pneumatiku opět nasaďte. Nyní napumpujte 
pneumatiku až do maximálního tlaku (dejte pozor na plnící tlak) a na ventilek našroubujte 
ochrannou čepičku. 
 
 
� Dávejte pozor, aby se při montáži nedostaly mezi kryt a záhyb ráfku žádné nečistoty nebo 
částice, neboť by mohly zapříčinit škody nebo zranění. 

� Odbornou montáž poskytuje pouze dodavatel. U prací, které neprovedl dodavatel odpadá 
slib garance. 

� Dbejte při plnění pneumatiky správného plnícího tlaku. Ten si můžete přečíst na boční 
straně pláště pneumatiky.(Viz též “Technické údaje”). 

� Používejte při plnění pouze k tomuto účelu vhodná zařízení na plnění vzduchu se stupnicí 
v barech, nebo pumpu, dodávanou spolu s výrobkem. Škody vzniklé používáním 
k naplnění vzduchem přístrojů, které nebyly dodány výrobcem, nepodléhají garanci. 

 
Přeprava vozíku 
 
 Při přepravě vašeho vozíku byste měli dbát některých upozornění: dříve než vozík 
navedeme, měly by být všechny pohyblivé části demontovány (opěry nohou, loketní 
opěry,...atd.). 
 
� Při zvedání uchopujte vozík za pevné díly rámu 
� Abyste nepřivolali žádná poškození, měly by být opěry nohou a loketní opěry během 

přepravy odstraněny 
� Při montáži dejte púozor na to, aby byly všechny šrouby opět pevně utaženy 
 

Chcete-li se s vozíkem dostat nahoru nebo dolů přes schod, nahněte jej mírně 
dozadu.Vozík lze nyní tlačit schod za schodem směrem dopředu prostřednictvím hnacích kol. 
Zajistěte vozík vepředu druhou osobou, která uchopí přední rám vozíku poté, co budou 
odstraněny opěry nohou. 
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� K transportu přes schody je vždy třeba nejméně 2 osob 
� Dávejte pozor, aby již nebyly nohy uživatele po odstranění chodidlových opěr zajištěny. 

Nebezpečí zranění! 
� Během transportu se zajistěte vhodnými pásovými bezpečnostními systémy (informace 

získáte u svého dodavatele.) 
� Seďte během transportu ve vašem vozíku klidně a vyvarujte se pohybů směrem dPokud 

by nebylo kvůli vaší nemoci nebo postižení klidné sezení během transportu možné (např. 
lehké svalové poruchy atd.), měly by přepravu jistit minimálně 2 další osoby z boku. Při 
přepravě by měli pomáhat pomocí pevných částí rámu. 

� Během transportu je třeba dbát, aby se vaše ruce a nohy neocitly mimo vozík. 
� Během transportu by se pod vozíkem neměly nacházet žádné osoby nebo překážky, jinak 

vzniká nebezpečí úrazu nebo mohou vzniknout škody na vozíku. 
 
 
 
Přeprava autem 
 
 Uvnitř dopravního prostředku byste měly dbát, aby byl vozík pevně zajištěn pásovými 
systémy, které jsou v dopravních prostředcích k dispozici nebo mohou být přichystány 
dodatečně. Vy sami musíte být navíc připoutáni ve vašem vozíku vhodným pásovým 
systémem. 
Informujte se u svého dodavatele o vhodných záchytných systémech, které zajišťují bezpečný 
transport v automobilu. 
 
� Dávejte pozor, aby byl vozík ze všech stran bezpečně připoután, tedy zajištěn před 

ujížděním 
� Sešlápněte brzdy vozíku 
� Demontované části vozíku musí být umístěny bezpečně tak, aby neujížděly (neklouzaly). 
 
Při transportu ve veřejných dopravních prostředcích pro postižené, určené k tomuto účelu, vás 
upozorňujeme na to, že byste se měli informovat při současné organizaci o dodržování 
platných předpisů a norem pro přepravu vozíků, aby byl zajištěn bezpečný transport 
s vhodnými přídržnými systémy. 
Při transportech v jiných dopravních prostředcích ( letadla, autobusy, lodě, tramvaje , vlaky 
atd.), se informujte u současných provozovatelů, zda můžete být se svým vozíkem bezpečně 
přepraveni, podle ustanovení a norem, které se tohoto transportu týkají. 
 
� Na škody nebo zranění vzniklá nevhodným transportem, neposkytujeme žádnou záruku. 

Transport se děje na vlastní nebezpečí. Pokud byste měli další dotazy, týkající se 
přepravy, spojte se se svým dodavatelem. Rád vám dále pomůže. 

 
Přeprava přes rampy 
 
 Pokud byste měli zdolat překážku na způsob rampy, prosíme vás, abyste dbali 
následujících upozornění. 
Pro vaši vlastní bezpečnost byste po rampách měli jezdit nejnižší možnou rychlostí. Pokud 
byste se nechali vést doprovodnou osobou, dávejte pozor na to, že vlastní váhou vozíku se 
zvyšují tendence k překlopení vozíku. Pokud by doprovodná osoba nebyla schopna vyvinout 
během přepravy vozíku dostatečnou sílu, ihned vozík zajistěte ruční brzdou. 
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� Všímejte si údajů o maximální zátěži používané rampy. 
� Používejte záchranný pás, abyste se ve vašem vozíku zajistili. 
� Na škody, které vám nebo vozíku vzniknou nevhodným výběrem rampy, neposkytujeme 

žádnou záruku. 
 
 
 
Příslušenství 
 
• LOKETNÍ OPĚRY 
Vždy podle účelu použití mohou být uplatněny různé loketní opěry. Zavěšují se pouze na 
závěs loketních opěr na tyčce opěradla. 
 
BO2 – dlouhé postranní díly s dlouhou loketní opěrou umožňují zastavení až podepření při 
přemísťování vozíku. 
 
BO3 – deskové loketní opěry jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné přijet s vozíkem ke stolu, 
aniž by musely být odmontovány. 
 
BO5 – výškově nastavitelné loketní opěry se dají nastavit na vaši délku paží tak, abyste si 
vždy mohli položit vaše předloktí. 
 
Při poradenství, která varianta loketních opěr je pro vás nejlépe uzpůsobena, vám bude váš 
dodavatel rád k dispozici. 
 
• OPĚRY NOHOU 
Pro individuální péči nabízíme v našem příslušenském programu různé opěry nohou, které lze 
aplikovat na váš vozík. 
 
BO6 – standardní opěry nohou, odstranitelné a odklonitelné 
 
BZ8 – opěry s úhlovým nastavením umožňují individuální výškovou polohu nohy. Proto jsou             
vybaveny nastavitelnými lýtkovými pásky. Dodatečně lze nastavit opěry chodidel tak, aby se 
daly přizpůsobit sklonu chodidla. 
 
BZ7 – odpovídají vybavení BZ8, avšak tyto opěry jsou o ca 12 cm delší, aby též zajistily 
dlouhé bérce u větších pacientů. 
 
• OSOBNÍ OPĚRNÝ SYSTÉM 
 
Pro vaši bezpečnost vám nabízíme zádržný pás (B58), který je vybaven smyčkami, aby jej 
bylo možné přetáhnout přes tyčku opěradla. Zaklapitelná zástrč vám umožňuje, kromě snadné 
obsluhy, též vysokou úroveň bezpečí. 
 

• JIŠTĚNÍ PROTI PŘEVRHNUTÍ 
Pro vaši bezpečnost vám nabízíme možnost dodatečně pojistit váš vozík před převrhnutím 
dozadu. Tuto ochranu (B78) lze lehce namontovat na spodní tyčku rámu. Toto vybavení 
doporučujeme u neklidných pacientů nebo jezdců, kteří nejsou zběhlí. Váš dodavatel vám rád 
poradí, zda je pro vás takový systém smysluplný. 
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Naše pestrá paleta příslušenství pamatuje i na další možnosti zaopatření. Spojte se se svým 
dodavatelem, rád vám poradí. 
 
 
 
Pro vaši bezpečnost 
 

Následně uvádíme několik bezpečnostních tipů, kterých byste pro vlastní bezpečí měli 
dbát: 

 
� Dbejte, aby při použití hnacích kol nezasahovaly do paprsků kola žádné předměty 

nebo části těla, jinak mohou vzniknout poranění nebo škody na vašem vozíku 
� Při nastupování a vystupování z vozíku nepoužívejte opěry chodidel. Ty by měly být 

předem zaklapnuty nahoru nebo celé pootočeny směrem ven.  
� Vyzkoušejte účinek nastavení těžiště na chování vozíku, např. na cestách se sklonem, 

stoupáním, bočním spádem, nebo při zdolávání překážek, pouze s podporou 
pomocníka 

� Při uchopování předmětů (které leží před, vedle nebo za vozíkem) dávejte pozor, 
abyste se nenatahovali z vozíku příliš daleko. Změnou těžiště by mohlo vzniknout 
nebezpečí převrhnutí. 

� Svůj vozík používejte ke správnému účelu. Vyvarujte se např. nebržděné jízdě proti 
překážce (schod, obruba chodníku) nebo sjíždění z vyvýšených míst.  

� Schody smíte sjíždět pouze s pomocí doprovodné osoby. Jsou-li k dispozici zařízení 
jako výjezdné rampy nebo výtahy použijte je. 

� Dávejte pozor, aby byla hloubka profilu vašich pneumatik dostatečná. 
� Dávejte prosím pozor, abyste při jízdách ve veřejném silničním provozu splňovali 

pravidla provozu.  
� Stejně jako při řízení jiných vozidel, byste ve svém vozíku neměli být pod vlivem 

alkoholu nebo léků. To platí i ve vnitřních prostorách.  
� Nastavte jízdní vlastnosti při jízdě mimo byt na dané okolnosti, počasí na ulici. 
� Dbejte, aby nebyla vaše odrazka na vozíku zakryta nečistotami nebo předměty. 
� Noste v šeru co možná nejsvětlejší oblečení, abyste byli co nejlépe vidět, nebo 

oblečení s reflektory a dávejte pozor, aby byly připevněné na vozíku po stranách a 
zezadu bezpečně zajištěny.  

� Pozor při styku s ohněm, obzvláště se zapálenou cigaretou, sedadlové a opěradlové 
potahy by se mohly vznítit.  

� Dávejte pozor, aby nebyla překročena maximální zátěž. 
 
 
Údržba 
 

Stejně jako každý jiný technický výrobek i váš invalidní vozík je třeba udržovat. 
Následující upozornění popisují opatření, která je třeba provádět, abyste i po dlouhodobém 
používání mohli plně užít předností vašeho vozíku. 
 

• Před začátekem jízdy 
 

- vyzkoušejte pneumatiky na viditelné poškození nebo znečištění. Vyvarujte se 
znečištění, neboť může poškodit brzdní účinek ručních brzd. Při poškození 
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pneumatiky vás prosíme, abyste ji dopravili do autorizované odborné opravny k 
opravě (viz. též kapitola “Výměna pneumatik”). 

- před začátkem jízdy vyzkoušejte způsobilost brzd. Pokud by již nevykonávaly svou 
funkci poraďte se prosím s vaším dodavatelem (viz. též kapitola “Ruční brzdy”). 

- vyzkoušejte, zda je v pneumatikách dostatek vzduchu a případně je dopumpujte (viz. 
též kapitola “Výměna pneumatik” nebo “Technické údaje”) 

 
• Ca. každých 8 týdnů 

 
- podle frekventovanosti použití prosím přezkoumejte následující stavební díly několika 

kapkami oleje: 
                                   Pohyblivé díly blokování (pojistného ústrojí) loketních opěr 
                                   Ložisko brzdné páky 
                                   Pohyblivé díly chodidlových opěr 
 

• Ca každých 6 měsíců 
 

- podle frekventovanosti použití prosím přezkoumejte následující věci: 
                                   Čistotu 
                                   Všeobecný stav 
                                    Funkci řidítek 
                                    Je-li odpor valivého tření příliš velký, je třeba vyčistit ložiska řidítek 
pokud to nestačí, obraťte se prosím na vašeho dodavatele. 
 
Opravy nebo namontování náhradních dílů na váš vozík může provést pouze váš dodavatel. 
Použít lze pouze originální díly výrobce. Na škody vzniklé použitím cizích náhradních dílů 
nebo příslušenství, které nepocházejí od výrobce neposkytujeme žádnou záruku. 
 
 
Péče 
 
 Abyste váš vozík udržovali též v opticky odpovídajícím stavu, měli byste o něj 
pravidelně pečovat. Bdejte prosím následujícího upozornění. 
 

• Potahy 
 

Potahy z umělé kůže čištěte teplou vodou. Silné nečistoty lze umýt jemným mycím 
prostředkem, který je v obchodě běžný. Fleky lze odstranit houbou nebo jemným kartáčkem. 
Textilní potah je umývatelný, musíte však používat pouze jemný mycí prostředek a 
navlhčenou látku. 
 
 

� nepoužívejte žádné agresivní mycí prostředky, např. rozpouštědla, stejně tak tvrdé 
kartáče 

� na škody vzniklé použitím nevhodných mycích prostředků neposkytujeme žádnou 
záruku 

� dávejte pozor, aby látkové potahy neprovlhly 
� čištění parou je pro tyto potahy nevhodné, při použití tohoto způsobu zaniká váš slib 

garance 
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• Díly z umělé hmoty 
 
Pečujte o všechny umělohmotné díly vašeho vozíku čističi na umělou hmotu, které jsou v 
obchodě obvyklé. Všímejte si informací o produktu. 
 

• Povrchy 
 
Velmi kvalitním zušlechťováním povrchu je zajištěna optimální ochrana před korozí. Pokud 
by došlo k poškození povrstvení škrábnutím, vyleštěte toto místo tužkou na lak, kterou 
můžete dostat u vašeho dodavatele. Příležitostné naolejování pohyblivých dílů (viz též 
kapitola „Údržba“) slouží k tomu, abyste byli se svým vozíkem spokojeni. 
K péči o chromované části postačí nejdříve suché opatření. Matná místa nebo silně lpějící 
nečistotu odstraníte nejlépe vhodným značkovým čistícím prostředkem na chrom. 
Lehkým namazáním ocelových částí vazelínou se vyhnete předčasnému matnému vzhledu 
chromování. 
Aby byl zachovaný stav vašeho vozíku zajištěn na dlouhou dobu, doporučujeme vám nechat 
váš vozík jednou za rok zkontrolovat vaším dodavatelem. V oddílu „Servisní plán“ si můžete 
nechat tuto inspekci potvrdit. 
 

� za škody/zranění vzniklé nedostatečnou údržbou a péčí výrobce neručí. 
 
Dezinfekce 
 
 K dezinfekci vašeho vozíku byste měli používat snadno odměřitelné dezinfekční 
prostředky běžné v obchodech, které lze nanášet vlhkou látkou. Dávejte pozor, abyste se 
vyvarovali provlhnutí polstrování textilního potahu. Po aplikaci byste měli všechny 
dezinfikované díly omýt teplou vodou a nakonec nechat proschnout. 
  

� aplikaci dezinfekčních prostředků může provést pouze autorizovaný odborný personál 
(dodavatel, nemocniční sestra, pečovatel), který byl poučen o jejich funkci a aplikaci 

� používejte ochranné rukavice, neboť dezinfekční roztok může vyvolat podráždění 
pokožky při kontaktu s ní.Dbejte proto prosím také výrobních informací o 
dezinfekčním roztoku 

� nevhodná (neopatrná) aplikace se děje na vlastní nebezpečí 
� škody a zranění vzniklé nevhodným zacházením s dezinfekcí nepodléhají záruce 

výrobce vozíku. 
 

S dotazy k dezinfekci se obraťte na vašeho dodavatele, rád vám pomůže. 
 
Nářadí 
 
 K montáži a nastavení vašeho vozíku potřebujete následující nářadí: 
            Křížový šroubovák na šrouby s drážkou 
            Šroub s vnitřním šestihranem (velikost 4 a 5) 
            Uzavřený klíč/otevřený klíč (velikosti 10/13) 
            Uzavřený klíč (velikost 19) 
            Otevřený klíč (velikost 11) 
 
Montáž a nastavení vašeho vozíku může provést pouze váš dodavatel. 
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Záruka 
 
 Vermeiren Polska  bere na sebe odpovědnost za případné závady materiálu či 
technologické chyby vzniklé při výrobě po určitou dobu, počítáno od data prodeje.  

 
Záruční doba každého výrobku je uvedena v Záručním listu.  
Podmínky záruky budou zachovány, budou-li naše výrobky používány shodně 
s popsanými zásadami a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  
- přepravní náklady, obsluhu a jiné požadavky,  
- škody vzniklé z důvodu konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody způsobené uživatelem prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé prostřednictvím jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku nepoužívání originálních náhradních dílů.  
 
Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek směrujte do místa prodeje u našich 
distributorů.  
 
 
Výrobce 
 

VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. +48 071 387-42-00 
Fax +48 071 387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 
 
 
Zastoupení 
 
 
VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       
         

 


